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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Αθμνιή βζα ηδ ζοββναθή αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ οπήνλε ημ ζειζκάνζμ «Φζθμζμθία ηαζ 

Ιμβμηεπκία» ημ μπμίμ παναημθμφεδζα ημ πεζιενζκυ ελάιδκμ ημο 2002 απυ ημκ 

ηαεδβδηή Φζθμζμθίαξ ζημ Θαπμδζζηνζαηυ Ξακεπζζηήιζμ ηδξ Αεήκαξ Πηέθζμ 

Βζναζδάηδ, ζημ πθαίζζμ ημο δζαπακεπζζηδιζαημφ ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ 

«Ηζημνία ηαζ Φζθμζμθία ηςκ Δπζζηδιχκ ηαζ ηδξ Ρεπκμθμβίαξ». Ρμ ίδζμ ζειζκάνζμ 

ζηάεδηε πδβή έιπκεοζδξ βζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ ιε ηδκ 

μπμία μθμηθήνςζα ηζξ ιεηαπηοπζαηέξ ιμο ζπμοδέξ ζημ παναπάκς πνυβναιια, ηαζ 

δ μπμία αθμνμφζε ηδ θζθμζμθζημπμίδζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ιε έιθαζδ ζηδ 

ιεηαιμκηένκα θμβμηεπκία ηαζ πανάδεζβια ιεθέηδξ ηδκ πενίπηςζδ ημο Italo 

Calvino.  

Ρα πνυκζα ηςκ πνμπηοπζαηχκ ιμο ζπμοδχκ ζημ Ηκζηζημφημ Φζθμζμθίαξ ημο 

Θαεμθζημφ Ξακεπζζηδιίμο ηδξ Ιμοαέκ Βεθβίμο, πθδνμθμνήεδηα  απυ ημοξ 

ηαεδβδηέξ ιμο, βζα ηδκ φπανλδ επζηνμπχκ ειπεζνμβκςιυκςκ ηαζ ηδξ ζοιιεημπήξ 

ζ‟ αοηέξ δεζηχκ θζθμζυθςκ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ ζε απμθάζεζξ πμο αθμνμφζακ γδηήιαηα αλζμθυβδζδξ ηδξ γςήξ ηαζ 

ημο εακάημο, ιε αθμνιή ηδκ ειπθμηή ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ελεθίλεςκ ζηδ 

κμδιαημδυηδζή ημοξ. Ρδ δεηαεηία ημο ‟80, υηακ ανζζηυιμοκ ζημ εκ θυβς 

πακεπζζηήιζμ ηα θθέβμκηα γδηήιαηαηα μπμία απαζπμθμφζακ ηζξ παναπάκς 

επζηνμπέξ ήηακ δ εοεακαζία, δ απμηνμπή ηδξ ζφθθδρδξ ηαζ δ δζαημπή ηδξ 

ηφδζδξ, ιαγί ιε ηα πνμτπάνπμκηα γδηήιαηα πμο αθμνμφζακ ηδκ δεζηή δζάζηαζδ 

ηςκ δζηαζσηχκ εηοιδβμνζχκ. Πήιενα ημ εκδζαθένμκ ηδξ θζθμζμθίαξ ηαζ ζδζαίηενα 

ημο ηθάδμο ηδξ δεζηήξ βζα ηζξ δεζημπμθζηζηέξ ζοκέπεζεξ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ 

ελεθίλεςκ, παναιέκεζ αιείςημ. Ν ηθάδμξ ηδξ αζμδεζηήξ, πμο έπεζ ακαπηοπεεί 

ηεθεοηαία, απμηεθεί αδζάρεοζημ ιάνηονα βζ‟ αοηυ, ςξ ιαηνζκυξ απυδπμξ ημο 

ιαεήιαημξ πμο παναημθμοεμφζα εηείκα ηα πνυκζα ιε ηίηθμ: “Problems Arising 

from Biology”.  

Ρυζμ ημ ίδζμ ημ Πειζκάνζμ ημο δζαπακεπζζηδιζαημφ ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ 

βζα ημ μπμίμ έβζκε θυβμξ παναπάκς, υζμ ηαζ δ εκδιένςζδ βζα ηζξ πναηηζηέξ 

εθανιμβέξ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ, ζηάεδηακ μζ αζηίεξ βζα ηδκ επζθμβή ημο 

εέιαημξ ηδξ ιεθέηδξ πμο επζπεζνχ κα εηπμκήζς ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ δζαηνζαήξ. 

Νζ πνμπηοπζαηέξ ιμο ζπμοδέξ απμηέθεζακ ηδ αάζδ βζα ηδ βέκκδζδ ημο 

βεκζηυηενμο εκδζαθένμκηυξ ιμο βζα ημκ ηθάδμ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ, μ μπμίμξ 

ελαζθάθζγε ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηαηάθθδθδ παζδεία ηαζ ηαθθζένβεζα, χζηε κα 

δζεοημθφκεηαζ δ θήρδ απμθάζεςκ, εκυρεζ ηςκ ζφβπνμκςκ ηαζ δοζεπίθοηςκ, 

πμθθέξ θμνέξ, δζθδιιάηςκ. Ρμ ζειζκάνζμ «Φζθμζμθία ηαζ θμβμηεπκία» οπέδεζλε 

ηδ δοκαηυηδηα ηδξ δζεφνοκζδξ ηςκ μνζγυκηςκ, ζημοξ μπμίμοξ ιπμνμφζακ κα 

ακαγδηδεμφκ ζοκμιζθδηέξ ηαζ απακηήζεζξ ζε ιζα πενζμπή ημο θζθμζμθζημφ 

ζημπαζιμφ εοαίζεδηδ ζηζξ ιεηααμθέξ πμο ηαηαηθφγμοκ μθμέκα ηαζ ιε 

αολακυιεκμ νοειυ ηδ γςή ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο.  

Ζ ιεθέηδ θμβμηεπκίαξ αθθά ηαζ μζ απυρεζξ θμβμηεπκχκ, υπςξ αοηέξ ηςκ Italo 

Calvino ηαζ ιεηέπεζηα ημο Ian McEwan, μζ μπμίμζ ζε δζαθμνεηζηυ φθμξ ηαζ επμπή 
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ζοκμιζθμφκ ζημ ένβμ ημοξ ιε ηδκ επζζηήιδ ηαζ αθέπμοκ ιε ηαθυ ιάηζ ηδ 

ζοκφπανλδ θμβμηεπκίαξ, επζζηήιδξ ηαζ δεζηήξ, ηαεχξ ηαζ δ ακενςπμηεκηνζηή 

νεαθζζηζηή δεζηή ημπμεέηδζδ πμο απμννέεζ απυ ηέημζμο είδμοξ θμβμηεπκζηή 

έηθναζδ, δδιζμφνβδζακ ηδκ πνμζδμηία, υηζ δ θμβμηεπκία εα ιπμνμφζε 

εκδεπμιέκςξ κα απμηεθέζεζ πεδίμ δζενεφκδζδξ πηοπχκ ηαζ πνμεηηάζεςκ ηδξ  

πνμζςπζηήξ νεαθζζηζηήξ δεζηήξ ιμο ημπμεέηδζδξ. 1  Ρμ ζειζκάνζμ ιε εέια «Ζ 

Γζαιάπδ βζα ημκ Ζεζηυ Οεαθζζιυ» ημο Πηέθζμο  Βζναζδάηδ, ζημ πθαίζζμ ημο 

δζαπακεπζζηδιζαημφ ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ πμο πνμακαθένεδηε, ηαζ ημ 

μπμίμ εκ πμθθμίξ  ααζίζηδηε ζημ αζαθίμ Ζ Τθή ηεο Ζζηθήο Πξαγκαηηθόηεηαο, ημο 

ίδζμο, έδςζε ηαζ ημ πθαίζζμ έκηαλδξ ηαζ βυκζιμ πεδίμ πνμαθδιαηζζιμφ ηαζ 

ακηζπανάεεζδξ θζθμζμθζηχκ απυρεςκ ζπεηζηά ιε ημ βκςζηζηυ status ηδξ δεζηήξ 

ζημπαζηχκ, μζ μπμίμζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ παίνκμοκ εέζδ ηαζ ακαθμνζηά ιε ηζξ 

βκςζηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηά ηδξ ςξ δεζημφ 

θζθμζμθζημφ ζοκμιζθδηή.  

Ακάιεζα ζε αοημφξ ημοξ θζθμζυθμοξ, ηάπμζμζ απυ ημοξ μπμίμοξ ακέπηολακ ιε ημ 

ένβμ ημοξ ημ ζφβπνμκμ πεδίμ επακαδζαηφπςζδξ ηδξ παθαζάξ δζαιάπδξ βζα ηδ 

ζπέζδ ιεηαλφ δεζηήξ ηαζ θμβμηεπκίαξ ηαζ άθθμζ απυ ημοξ μπμίμοξ ζοκέααθακ 

ηαεμνζζηζηά ζηδ δζελαβςβή εκυξ ορδθμφ επζπέδμο θζθμζμθζηυ δζαθυβμ πμο 

δζάκμζλε κέμοξ μνίγμκηεξ, είκαζ ηαζ εηείκμζ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζ‟ αοηή ηδ 

ιεθέηδ. Ξνυηεζηαζ βζα ημοξ Martha Nussbaum, Colin McGinn, Peter Lamarque & 

Stein Olsen, Richard Posner, Alison Denham, Noël Carroll ηαζ Alice Crary, ηα 

ηείιεκα ηςκ μπμίςκ, ιαξ δίκμοκ ηδκ εοηαζνία κα παναημθμοεήζμοιε ηυζμ ιία 

βυκζιδ ακηζπανάεεζδ, υζμ ηαζ κα ειπθέλμοιε απυρεζξ άθθςκ ζδιακηζηχκ 

ζφβπνμκςκ ζημπαζηχκ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ παναπάκς θζθυζμθμζ ζοκμιζθμφκ, ηαζ 

μζ μπμίμζ ζοκμθζηά δζαιμνθχκμοκ ημ πθαίζζμ ηδξ ζφβπνμκδξ ζογήηδζδξ βζα ηδκ 

εκ θυβς ζπέζδ. 

Ζ ηνζηζηή απμηφπςζδ ζοκαθχκ πνμξ ηδκ πνμαθδιαηζηή ηδξ δζαηνζαήξ ένβςκ ηςκ 

παναπάκς θζθμζυθςκ, δ μπμία πενζθαιαάκεηαζ ζημ πνχημ ιένμξ ηδξ ιεθέηδξ 

αοηήξ, εα ιαξ δχζεζ ηδκ εοηαζνία κα ημπμεεηδεμφιε ακαθμνζηά ιε ηα γδηήιαηα 

πμο ηίεεκηαζ πνμξ δζενεφκδζδ. Ποβηεηνζιέκα, πνέπεζ κα απμζαθδκζζηεί  ημ είδμξ 

ηδξ θζθμζμθζηήξ βκχζδξ πμο πνμζθένεζ δ δεζηή, μζ παναδμπέξ, μζ επζπηχζεζξ ηδξ 

υπμζαξ ζπεηζηήξ ημπμεέηδζδξ, δ δοκαηυηδηα ηδξ θμβμηεπκίαξ κα ζοιαάθθεζ ζηδκ 

δεζηή εοαζζεδημπμίδζδ, ιζαξ έηζζ κμμφιεκδξ δεζηήξ βκχζδξ ηαζ ηέθμξ ηα 

θμβμηεπκζηά ιέζα πμο ζοιιεηέπμοκ ηαζ πνμηνίκμκηαζ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ εκυξ 

ηέημζμο νυθμο βζα ηδ θμβμηεπκία. Δκ πνμηεζιέκς, εα ελεηαζηεί μ βκςζηζηυξ νυθμξ 

ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ μ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ, πνμηεζιέκμο βζα ηδκ υλοκζδ ηδξ 

δεζηήξ εοαζζεδζίαξ, πανάβμκηαξ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, βζα ημκ μπμίμ εα 

ακαγδηδεμφκ βκςζηζηέξ ηαζ ζοβηζκδζζαηέξ ζοκζζηχζεξ. (π.π. δ βκχζδ ηςκ 

ζοκεδηχκ πμο δζαιμνθχκμοκ ημ πθαίζζμ δνάζδξ ημο οπμηεζιέκμο, μ νυθμξ ηδξ 

                                                           
1
 Τθσ τοποκζτθςθσ δθλαδι ότι οι θκικζσ αρχζσ δεν είναι μόνο αντικείμενο επινόθςθσ αλλά και απόρροια 

ανακάλυψθσ ςτοιχείων που ςχετίηονται με τθν ανκρϊπινθ φφςθ και των πρόςφορων για τθ ςυντιρθςθ και 
ανάπτυξθ αυτισ τθσ φφςθσ, τρόπων ςυνφπαρξθσ των ανκρϊπων ςε κοινωνίεσ. 
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θακηαζίαξ πνμηεζιέκμο κα ζοκηεθεζηεί δ ιεηαηυπζζδ ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ ημο 

ακαβκχζηδ ηαζ δ ζοιιεημπή ημο ζηδ ζοβηζκδζζαηή θυνηζζδ ημο ήνςα) 

Ρμ δεφηενμ ιένμξ ηδξ ιεθέηδξ εα απαζπμθήζεζ δ ακάθοζδ ζοβηεηνζιέκςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, έηζζ, χζηε κα δζαθακεί δ εκδεπυιεκδ επζαεααίςζδ ηςκ 

δζαζζεήζεςκ πμο ειπκέμοκ αοηή ηδ ιεθέηδ αθθά ηαζ ηςκ πνμεηηάζεςκ πμο ηάεε 

ζοβηεηνζιέκδ πναβιάηεοζδ θένκεζ ζημ θςξ. Πημ πθαίζζμ αοηυ εα επζπεζνδεεί 

δεζηή θζθμζμθζηή δζενεφκδζδ ένβςκ ηδξ Charlotte Brontë, ημο Αθέλακδνμο 

Ξαπαδζαιάκηδ, ημο Ian McEwan ηαζ ημο Λίημο Θέιεθδ. Ξνυεεζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ 

ιεθέηδξ ημο ένβμο ζφβπνμκςκ ζοββναθέςκ αθθά ηαζ δδιζμονβχκ ηδξ ηθαζζηήξ 

θμβμηεπκίαξ, δεκ είκαζ κα οπμζηδνζπεεί υηζ υπμζα πμνίζιαηα πνμηφρμοκ απυ ηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ ιεθέηεξ, αθμνμφκ ηδ θμβμηεπκία ζημ ζφκμθυ ηδξ. Πηυπμξ είκαζ κα 

ακαδεζπεεί πενζζζυηενμ δ φπανλδ ηδξ δοκαηυηδηαξ ζοιαμθήξ ζημ πεδίμ ημο 

δεζημφ ζημπαζιμφ, ιζαξ ιμνθήξ ηέπκδξ, υπςξ είκαζ δ θμβμηεπκία, ηαεχξ ηαζ μζ 

υνμζ, ηα ιέζα ηαζ ηα ζδζαίηενα απμηεθέζιαηα πμο ιπμνεί κα επζθένεζ. Δλαζηίαξ ηδξ 

εονφηδηαξ ηδξ απήπδζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ αθθά ηαζ ηδξ αφλδζδξ ηδξ πίεζδξ βζα 

ηδκ ακηζιεηχπζζδ δεζηχκ δζθδιιάηςκ, ηαεμνζζηζηχκ βζα ηδ γςή ηςκ ζφβπνμκςκ 

πμθοπμθζηζζιζηχκ ημζκςκζχκ,  εθυζμκ αοηή δ δοκαηυηδηα ηαζ αοηυξ μ νυθμξ 

επζαεααζςεεί, εεςνμφιε υηζ υπζ ιυκμ δε εα πνέπεζ κα αβκμδεεί, αθθά εα πνέπεζ 

κα ηφπεζ μθμέκα ηαζ αολακυιεκδξ πνμζμπήξ, ηυζμ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ 

θμβμηέπκεξ, υζμ ηαζ απυ ημοξ δεζημφξ θζθμζυθμοξ ηονίςξ.  

 

πςξ έπεζ ήδδ βίκεζ ζαθέξ απυ ηα υζα πνμακαθένεδηακ ζημκ πνυθμβμ, ημ υθμ 

εβπείνδια μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ πμο δζαδναιάηζζε, 

ιε ηδ δζδαζηαθία, ηδ ζηέρδ ηαζ ημ ζοββναθζηυ ημο ένβμ μ ηαεδβδηήξ ημο 

ηιήιαημξ Κ.Η.Θ.Δ ημο Δ.Θ.Ξ.Α. Πηέθζμξ Βζναζδάηδξ. Ζ ζοιαμθή ημο ζημ υθμ 

εβπείνδια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δεζηήξ δζενεφκδζδξ ηαζ ιεθέηδξ, αθθά ηαζ ζηδκ εκ 

βέκεζ ελέθζλδ  ηδξ δεζηήξ θζθμζμθζηήξ ιμο ηαηάνηζζδξ ηαζ ζηέρδξ, ηυζμ ιέζα απυ 

ηα ιαεήιαηά ημο, υζμ ηαζ ιέζα απυ ηζξ ηαη‟ ζδίακ ζογδηήζεζξ, ζημ πθαίζζμ ημο 

ηαεμδδβδηζημφ ημο νυθμο ςξ επζαθέπμκημξ ηδξ δζαηνζαήξ, είκαζ δφζημθμ κα 

απμηοπςεεί ιε πθδνυηδηα. Γζα υθμοξ ημοξ παναπάκς ηνυπμοξ ζοιαμθήξ ημο ζημ 

απμηέθεζια πμο απμηεθεί αοηή δ ιεθέηδ, ημο εηθνάγς ηαζ ιε αοηυκ ημκ 

πνμαθεπυιεκμ ηνυπμ, ηδ ααεζά εοβκςιμζφκδ ιμο. Ιεπημιενείξ, δζεζζδοηζηέξ ηαζ 

πάκηα ηαίνζεξ ςξ πνμξ ηδκ μοζία ηαζ ηδ ζηαεενυηδηα ζημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ 

ιεθέηδξ ιμο, οπήνλακ μζ παναηδνήζεζξ ημο δεφηενμο ιέθμοξ ηδξ ηνζιεθμφξ 

επζηνμπήξ παναημθμφεδζδξ ηδξ δζαηνζαήξ, ηαεδβήηνζαξ ημο ηιήιαημξ Κ.Η.Θ.Δ 

ημο Δ.Θ.Ξ.Α. Βάζςξ Θζκηή, πμο δζαηδνχκηαξ ηδκ απυζηαζδ ημο ακαβκχζηδ ιε 

αμήεδζε κα πάνς ηζ εβχ απμζηάζεζξ απυ ημ βναπηυ ιμο ηαζ κα δζμνεχζς ηαζ κα 

ζοιπθδνχζς ανηεηά δοζκυδηα ηαζ εθθζπή ςξ πνμξ ηδκ απμηφπςζδ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο πνμαθδιαηζζιμφ ηδξ δζαηνζαήξ ζδιεία, αημθμοεχκηαξ ηζξ 

οπμδείλεζξ ηδξ. Ρδκ εοπανζζηχ εενιά ηαζ αλζμθμβχ ζδζαίηενα ημκ ιμκαδζηυ ηαζ 

απαναίηδημ αοηυ νυθμ πμο έπαζλε. Ρμ ηνίημ ιέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ επζηνμπήξ, 

ηαεδβδηήξ ημο ηιήιαημξ Θεαηνζηχκ Ππμοδχκ ημο Δ.Θ.Ξ.Α Λάζμξ Βαβεκάξ, ηυζμ 

ιέζς ζογδηήζεςκ ηαζ βναπηχκ ημο, υζμ ηαζ ιε ηζξ ακαθοηζηέξ ημο δζμνεχζεζξ, 
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ηάθορε ημ ηιήια ηδξ θμβμηεπκζηήξ ένεοκαξ, ζοιαάθθμκηαξ ηαεμνζζηζηά ζηδκ 

μθμηθήνςζδ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ. Γζ‟ αοηή ημο ηδ ζοιαμθή αθθά ηαζ βζα ηδκ 

έιπκεοζδ πμο απμηέθεζε ιε ημ ζοββναθζηυ ημο, εεςνδηζηυ ηαζ θμβμηεπκζηυ, 

ένβμ ημκ εοπανζζηχ εενιά. Πηδ ζπμθζηή ζφιαμοθμ θζθμθυβςκ ηδξ Α΄ Γ/κζδξ 

Β/ειζαξ εηπαίδεοζδξ Γν. Κανία Ξεζηεηγή μθείθς ιζα ακεηηίιδηδ ζοιαμθή ζηδκ 

επζιέθεζα ημο ηεζιέκμο. Νθείθς επίζδξ ιένμξ ηδξ επζθμβήξ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ 

πμο ζοιπενζέθααα ζηδ δζαηνζαή, ηα μπμία είπε ηδκ ηαθμζφκδ κα ιμο πνμηείκεζ, κα 

ζογδηήζεζ ιαγί ιμο ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημκ ηνυπμ ζοιαμθήξ ημοξ ζηζξ 

δεζηέξ θζθμζμθζηέξ ιμο δζενεοκήζεζξ αθθά ηαζ κα οπμδείλεζ αζαθζμβναθία πμο εα 

ιπμνμφζε κα ζοκδνάιεζ ηζξ δζενεοκήζεζξ ζε αοηά. Γζα υθμοξ ημοξ παναπάκς 

ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ζοκέααθε ζημ ηεθζηυ απμηέθεζια αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ, 

ηδκ εοπανζζηχ εενιά. Δοπανζζηχ επίζδξ ηδ Γ/κηνζα ημο 2μο ΓΔΙ Αθίιμο Πηαιαηία 

Ομιπμηή (Msc) δ μπμία πνυεοια ακηαπμηνίεδηε ζημ αίηδιά ιμο κα δζααάζεζ ηδ 

δζαηνζαή ηαζ κα ζπμθζάζεζ ημ ηείιεκμ ςξ πνμξ ηδ δοκαηυηδηά ημο κα βίκεζ 

ηαηακμδηυ ζημκ ακαβκχζηδ, μ μπμίμξ έπεζ θζθμζμθζηή παζδεία αθθά δεκ είκαζ 

απαναίηδηα ελμζηεζςιέκμξ ιε ημ ζδζαίηενμ θζθμζμθζηυ πεδίμ. Αηυιδ εοπανζζηχ ηδ 

ζοκάδεθθμ ηαζ θίθδ Δθέκδ Λζχνα βζα ημ πνυκμ πμο ηυζμ βεκκαζυδςνα δζέεεζε ζε 

ζογδηήζεζξ ζπεηζηά ιε εέιαηα ημο ηεζιέκμο αθθά ηαζ βζα ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ 

οπμζηήνζλή ηδξ. Δκ ηέθεζ, εοπανζζηχ ημ άιεζμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ιμο ηαζ 

ζδζαίηενα ημκ ζφγοβμ ηαζ ημ βζμ ιμο, Αθέλδ ηαζ Γζχνβμ Ργςνηγυπμοθμ, βζα ηδκ 

οπμζηήνζλδ, εκεάννοκζδ ηαζ ακμπή πμο απαζηήεδηε βζα έκα ηυζμ ιαηνμπνυκζμ 

ένβμ, ημ μπμίμ δμηίιαζε ηζξ ακημπέξ υθςκ ιαξ, αθθά ηαζ ημ έιιεζμ πενζαάθθμκ 

ηςκ θίθςκ ηαζ ζοκαδέθθςκ ιμο πμο εκίζποζε ηδκ πνμζπάεεζά ιμο,  

ηαηακμχκηαξ  ηδκ αθμζίςζδ, ηδκ μπμία απαζημφζε ημ ζοβηεηνζιέκμ εβπείνδια. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Α. Η ζεκαζία ηεο ζρέζεο εζηθήο θηινζνθίαο θαη ινγνηερλίαο 

Ζ δζαπνμκζηή αδοκαιία ημο ακενχπμο κα μνβακχζεζ ηδκ ημζκςκζηή ημο ζοιαίςζδ 

πάκς ζε ιμκηέθα πμο ελαζθαθίγμοκ ηζξ ααζζηέξ ημο ακάβηεξ βζα αλζμπνεπή 

δζααίςζδ, αζθάθεζα ηαζ δζηαζμζφκδ ζε υθα ηα ιήηδ ηαζ πθάηδ ημο πθακήηδ ιαξ 

ηαζ μζ αθοζζδςηέξ ζοκέπεζεξ αοηήξ ηδξ αδοκαιίαξ ζηζξ ιμνθέξ ζοιαίςζδξ ηαζ 

ζηδκ ζδζςηζηή εοδιενία ηαεζζημφκ ημκ ηθάδμ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ, μ μπμίμξ 

ζημπεφεζ ζηδκ επίηεολδ ημο επ δελ  βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ακενχπςκ, πάκηα 

επίηαζνμ. 

Δπζπθέμκ, επεζδή μζ εεςνδηζηέξ απυρεζξ πμο ακαπηφπεδηακ ζημκ ημιέα ηδξ 

δεζηήξ θζθμζμθίαξ δεκ έπμοκ δζαιμνθχζεζ  απμδεηηά ιμκηέθα ηακμκζζηζηχκ 

εεςνζχκ, ελαζηίαξ ηςκ δζαθςκζχκ πμο οπάνπμοκ ζπεηζηά ιε ηδκ ακενχπζκδ θφζδ 

ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ πμφ επζηνέπμοκ ηδκ εοδαζιμκία ηδξ, αθθά μφηε ζοβηθίκμοκ ζε 

ηάπμζεξ ζοκεηηζηέξ εέζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ ηδξ δεζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, δ 

ιεθέηδ επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ, υπςξ δ δεζηή ροπμθμβία, δ κεονμθοζζμθμβία ή δ 

θμβμηεπκία, υηακ οπμζηδνίγμοκ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ δεζηχκ δζαζηάζεςκ ηδξ γςήξ 

ηαζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ,  δε ιπμνεί πανά κα είκαζ εοπνυζδεηηδ. 

Ρμ ααζζηυ ενχηδια, υπςξ δζαηοπχκεηαζ ζημκ ηίηθμ ηδξ δζδαηημνζηήξ αοηήξ 

δζαηνζαήξ, αθμνά ηδ δζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ πμο εκδεπμιέκςξ οπάνπεζ ακάιεζα 

ζηδ θμβμηεπκία ηαζ ηδκ δεζηή βκχζδ.   

Ήδδ δ δζαηφπςζδ ημο εέιαημξ επζηνέπεζ ζημκ ακαβκχζηδ κα ακηζθδθεεί ηζξ 

βεκζηέξ οπμεέζεζξ  πμο ηαεμδδβμφκ ηδκ πανμφζα ένεοκα. Αοηέξ αθμνμφκ πνχηα 

ημ βεβμκυξ υηζ δ θμβμηεπκία ζοκδέεηαζ ηαζ δε ζοβηνμφεηαζ ιε ηδ θζθμζμθία, 

έπεζηα, υηζ οπάνπεζ έκα ημζκυ πεδίμ ακαθμνάξ ιε αάζδ ημ μπμίμ ιπμνμφκ μζ δφμ 

ημιείξ κα ζοζπεηζζημφκ ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημοξ ηαζ, ηέθμξ, υηζ δ 

δεζηή είκαζ δοκαηυκ κα ακηζιεηςπζζηεί ςξ έκαξ ημιέαξ πμο ιπμνεί κα δζεηδζηήζεζ 

ηδ βκχζδ ηαζ ςξ εη ημφημο ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ ηδκ ηαεμθζηυηδηα. 

Δπζπθέμκ, ακ δεπημφιε υηζ οπάνπεζ ιζα ιμνθή δεζηήξ βκχζδξ, εα πνέπεζ κα 

ακαγδηήζμοιε οθζηυ βζα ηδ δζενεφκδζή ηδξ. Έπμκηαξ ςξ αθεηδνία ηαζ οπυεεζδ 

ενβαζίαξ ηδκ άπμρδ υηζ δ θμβμηεπκία πανέπεζ πνυζθμνμ πεδίμ δζενεφκδζδξ 

αοηήξ ηδξ βκχζδξ, δ ιεθέηδ αοηή εα επζπεζνήζεζ κα ακαζοκεέζεζ ημ είδμξ ηδξ 

βκχζδξ, πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ ιεθέηδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ δ θζθμζμθία ηαζ 

δ θμβμηεπκία αθθδθεπζδνμφκ, υηακ επζπεζνμφκηαζ δζενεοκήζεζξ δεζημφ 

πενζεπμιέκμο ζε θμβμηεπκζηά ηείιεκα. 

Ζ απαζπυθδζδ ιε ηδκ αιθίδνμιδ ζπέζδ θζθμζμθίαξ ηαζ θμβμηεπκίαξ ιαξ μδδβεί 

κα ακαηνέλμοιε πζθζεηίεξ πίζς, ηαεχξ εα ιπμνμφζε εκδεζηηζηά κα επζζδιακεεί  δ 

παθαζά δζαιάπδ ιεηαλφ πμζδηχκ ηαζ θζθμζυθςκ, υπςξ απμηοπχκεηαζ ζηδκ 

Πνιηηεία ημο Ξθάηςκα (πςνίξ ηαζ αοηή κα ηαηαβνάθεζ ηδκ απανπή ηδξ ζπεηζηήξ 
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ζογήηδζδξ υπςξ εα θακεί απυ ιία ζφκημιδ ζζημνζηή ακαδνμιή). Ρμοξ αζχκεξ πμο 

ιεζμθάαδζακ ιέπνζ ζήιενα πανά ηζξ ιεθέηεξ πμζδηχκ ηαζ θζθμζυθςκ είηε βζα ηδ 

θφζδ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ είηε βζα ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 

ηέπκδξ εκ βέκεζ, ημ εέια ηδξ ζπέζδξ ηςκ δφμ ηθάδςκ δεκ απμηέθεζε ηεκηνζηυ 

ακηζηείιεκμ πνμαθδιαηζζιμφ. 

Ρζξ ηεθεοηαίεξ, ςζηυζμ, δεηαεηίεξ ηαζ ζδζαίηενα ιεηά ηδ δδιμζίεοζδ ηδξ ζοθθμβήξ 

δμηζιίςκ ηδξ Martha Nussbaum, ζημ πχνμ ηδξ εονφηενδξ εειαηζηήξ ηδξ Ζεζηήξ 

ηαζ ηδξ Ιμβμηεπκίαξ ημ 1990,2 ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ανπαία δζαιάπδ πμζδηχκ ηαζ 

θζθμζυθςκ ακαγςπονχεδηε, παίνκμκηαξ, υπςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ, κέεξ 

δζαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ ακακεχεδηακ απυ ηα εκδζαθένμκηα, ηζξ ακδζοπίεξ, ηζξ 

πνμζδμηίεξ ηαζ ηζξ επζδζχλεζξ ηςκ ζφβπνμκςκ ιεθεηδηχκ ηθάδςκ ηδξ Φζθμζμθίαξ, 

υπςξ δ Αζζεδηζηή, δ Ζεζηή, δ Φζθμζμθία ημο Γζηαίμο, δ πμθζηζηή Φζθμζμθία αθθά 

ηαζ άθθςκ.  Αοηή δ ακακέςζδ παναηδνείηαζ ηυζμ ζηδκ ακαθοηζηή πανάδμζδ υζμ 

ηαζ ζηδκ δπεζνςηζηή.  Ξανά ηδ δζαηφπςζδ ηάπμζςκ ακηζννήζεςκ, ηονίςξ απυ 

εηπνμζχπμοξ ηδξ Αζζεδηζηήξ, μζ μπμίμζ οπεναιφκμκηαζ ιζαξ αιζβχξ αζζεδηζηήξ 

πνμζέββζζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, επζεοιχκηαξ έηζζ κα απμιαηνφκμοκ ημκ ηίκδοκμ 

ηδξ ηαφηζζδξ ηςκ δφμ ακηζηεζιέκςκ ηαζ αιθζζαδηχκηαξ ηδ κμιζιυηδηα ημο 

εβπεζνήιαημξ ηδξ άνενςζδξ  θζθμζμθζημφ θυβμο, ααζζζιέκμο ζε πνμηείιεκεξ 

θμβμηεπκζημφ πενζεπμιέκμο, δ ζογήηδζδ βζα  ηδ ζπέζδ Φζθμζμθίαξ ηαζ 

Ιμβμηεπκίαξ ηαζ ηζξ εκδεπυιεκεξ ιεηαλφ ημοξ αθθδθμεπζδνάζεζξ είκαζ ζήιενα 

εηηεηαιέκδ. 

Εδηήιαηα, υπςξ δ ζπέζδ φθμοξ ηαζ πενζεπμιέκμο, δ ζοιαμθή ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ εκ βέκεζ, αθθά ηαζ ημο ακαβκχζηδ εζδζηυηενα, ζηδ δζαηφπςζδ ηςκ 

δεζηχκ ηνίζεςκ ηαζ ζηδκ ακίπκεοζδ δεζηχκ αλζχκ, δ δοκαηυηδηα ζοιιεημπήξ ηδξ 

δεζηήξ δζάζηαζδξ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, αθθά ηαζ μ νυθμξ 

θμβμηεπκζηχκ ιέζςκ έηθναζδξ, υπςξ δ ιεηαθμνά3 ζηδκ ακάδεζλδ ημο βκςζηζημφ 

οπυααενμο ηδξ δεζηήξ,  ηαεχξ ηαζ πθήεμξ άθθςκ εειάηςκ πμο πνμηφπημοκ απυ 

ηδ θζθμζμθζηή δζενεφκδζδ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ, ηαεζζημφκ ημ πεδίμ αοηυ 

ιεθέηδξ ελαζνεηζηά βυκζιμ.  

 Δίκαζ επυιεκμ, ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ πνμζπάεεζαξ, κα εεθήζμοιε κα 

δζενεοκήζμοιε ηζξ απυρεζξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζπέζδ, 

ηυζμ  απ‟ αοημφξ πμο ηδκ οπμζηδνίγμοκ υζμ ηαζ απυ εηείκμοξ πμο ηδκ 

αιθζζαδημφκ.  Πε υθεξ υιςξ ηζξ πενζπηχζεζξ βκχιμκαξ ηδξ δζενεφκδζδξ ηςκ 

πνμααθθυιεκςκ απυρεςκ εα είκαζ πνςηίζηςξ μζ βκςζζμθμβζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ 

δεζηήξ ηαζ δεοηενεουκηςξ μζ υπμζεξ μκημθμβζηέξ, ζδιαζζμθμβζηέξ ηαζ ροπμθμβζηέξ 

πνμζεββίζεζξ, εθυζμκ αοηέξ επδνεάγμοκ ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ, ςξ πνμξ ηδκ 

βκςζζμθμβία ηδξ δεζηήξ. 

Θα επζπεζνήζμοιε κα πανμοζζάζμοιε ηζξ απυρεζξ αοηέξ επζηεκηνχκμκηαξ ηδκ 

ηνζηζηή ιαξ ηονίςξ ζηδκ επζπεζνδιαημθμβία ημοξ.  Γζα κα δζεοημθοκεεί δ 

                                                           
2
 Nussbaum 1990 

3
 Βλ. ςχετικά Denham 2000 και 6

ο 
κεφάλαιο 
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ηαηακυδζδ ηςκ θζθμζμθζηχκ απυρεςκ πμο εα επζθεβμφκ βζα ηδ ζηζαβνάθδζδ 

ημο πνμαθδιαηζζιμφ ηαζ ηδξ ιμνθήξ πμο παίνκεζ ζηζξ ιένεξ ιαξ, ηνίκμοιε 

ακαβηαίμ κα ακαθενεμφιε εηηεκχξ ζ‟ αοηέξ, χζηε κα ηαηαδεζπημφκ μζ παναδμπέξ 

πμο  ζοκέπμοκ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ημπμεεηήζεζξ ηαζ μζ ζοκέπεζεξ ιζαξ εκδεπυιεκδξ 

ακαίνεζήξ ημοξ. 

Δηείκμ ηονίςξ πμο εα επζπεζνδεεί κα δζαζαθδκζζηεί είκαζ ακ ηαζ ιε πμζα ιέζα, δ 

θμβμηεπκία (ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ νεαθζζηζηυ ιοεζζηυνδια) είκαζ ζε εέζδ κα 

ζοιαάθθεζ ζε ιζα δεζηή εοαζζεδημπμίδζδ. Δπζπθέμκ, εα επζπεζνδεεί κα 

δζενεοκδεεί ςξ πμζμ ααειυ δ ηαθθζένβεζα αοηήξ ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ 

δζεοημθφκεηαζ απυ ηδκ ειπθμηή ημο ακαβκχζηδ ζηδ θεζημονβία ηδξ 

εκζοκαίζεδζδξ (βζα ηδκ μπμία εα βίκεζ θυβμξ ζε επυιεκδ εκυηδηα ηδξ εζζαβςβήξ) 

αθθά ηαζ ημ πμζμ πενζεπυιεκμ ηαζ πμζεξ δζαζηάζεζξ ιπμνεί κα θάαεζ αοηή δ 

θεζημονβία χζηε κα ζοκδνάιεζ ιε μοζζαζηζηυηενμ ηνυπμ ηδκ δεζηή ζοβηνυηδζδ 

ημο ακαβκχζηδ. Πημ πθαίζζμ αοηχκ ηςκ δζενεοκήζεςκ ζοπκά εα επζηεκηνςεμφιε 

ζε απυρεζξ θζθμζυθςκ μζ μπμίεξ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, επδνεάγμκηαζ ηαζ απυ ηδ 

εέζδ ηδκ μπμία οζμεεημφκ ζημ ζφβπνμκμ πνμαθδιαηζζιυ πενί δεζημφ νεαθζζιμφ. 

Ρμ ηζ αηνζαχξ αθμνά μ ζοβηεηνζιέκμξ πνμαθδιαηζζιυξ εα επζζδιακεεί 

αημθμφεςξ ιε ζοκημιία χζηε μζ θζθμζμθζηέξ δζενεοκήζεζξ ηδξ ζπέζδξ 

θμβμηεπκίαξ ηαζ δεζηήξ κα ειπθμοηζζημφκ ιε ιία αηυιδ μπηζηή δ μπμία ακ ηαζ 

αθμνά ηονίςξ ηδκ δεζηή δεοηένμο επζπέδμο ζοκδέεηαζ  ηαζ ιε ηδκ δεζηή πνχημο 

επζπέδμο ή μοζζαζηζηή δεζηή.4 

 

Α.1 Ηζηθόο Ρεαιηζκόο 

Ζ πνμαθδιαηζηή ηδξ δζαηνζαήξ εζηζάγεηαζ, υπςξ ακαθένεδηε ήδδ, ζηδκ 

εκδεπυιεκδ μοζζαζηζηή ζοιαμθή ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηαζ εζδζηυηενα ηδξ 

πεγμβναθίαξ, ζημκ δεζηυ ζημπαζιυ ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ εοαζζεδζίαξ ηςκ 

ακαβκςζηχκ ηδξ.  πςξ εα δζαπζζηχζμοιε ζηδ ζοκέπεζα,  έκα απυ ηα επίιαπα 

γδηήιαηα πμο ηίεεκηαζ έιιεζα ή άιεζα ζηζξ ζπεηζηέξ  ακαθφζεζξ αθμνά ηδ 

δοκαηυηδηα απυηηδζδξ ηαζ ηζξ ιμνθέξ ηδξ δεζηήξ βκχζδξ ηδκ μπμία οπμηίεεηαζ 

πςξ ιπμνεί κα ακαγδηήζεζ ηακείξ ηαηά ηδ ιεθέηδ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ.   Θαζ δ 

ελέηαζδ αοηχκ ηςκ γδηδιάηςκ ιαξ παναπέιπεζ ζε ιζα πενίπθμηδ θζθμζμθζηή 

δζαιάπδ πμο ελεθίζζεηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζημ πχνμ ηδξ ακαθοηζηήξ 

ιεηαδεζηήξ ηαζ έπεζ πνμζθάαεζ πενίπθμηεξ ηεπκζηέξ δζαζηάζεζξ.   Ξνυηεζηαζ βζα ηδ 

δζαιάπδ πενί εζηθνύ ξεαιηζκνύ, ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ ακαπηφζζμκηαζ εέζεζξ ηαζ 

                                                           
4
 Θ διάκριςθ ςε πρϊτο και δεφτερο επίπεδο θκικϊν διερευνιςεων ι, όπωσ αλλιϊσ κα ονομαςτεί, επίπεδο 

κανονιςτικϊν (ουςιαςτικϊν) και μεταθκικϊν θκικϊν κεωριςεων αντίςτοιχα, αφορά ςτθν μεν πρϊτθ 
περίπτωςθ τισ θκικζσ κεωρίεσ που αςχολοφνται με τθν ανίχνευςθ κριτθρίων τθσ αγακότθτασ ι τθσ ορκότθτασ 
που οφείλουν να κακοδθγοφν τισ πρακτικζσ μασ επιλογζσ ενϊ ςτθ δεφτερθ εκείνεσ που ζχουν ωσ αντικείμενο 
μελζτθσ τισ θκικζσ εννοιολογικζσ διακρίςεισ και τισ ςθμαςιολογικζσ, οντολογικζσ και γνωςιολογικζσ τουσ 
υποδθλϊςεισ. Βλ. και Βιρβιδάκθσ 2009: 49-57 αναφορικά με το ηιτθμα του πωσ θ εξαςκζνιςθ τθσ απόλυτθσ 
διάκριςθσ των δφο επιπζδων με τθ ςυμβολι τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ των Quine, Wittgenstein,  Putnam και 
Davidson, ζχει ενιςχφςει τθν ανάπτυξθ του προβλθματιςμοφ του θκικοφ ρεαλιςμοφ. 
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επζπεζνήιαηα βζα ηδκ φπανλδ ή ιδ ιζαξ πναβιαηζηυηδηαξ  δεζηχκ αλζχκ ηαζ 

ανπχκ, ακελάνηδηςκ  απυ ηα οπμηείιεκα ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ πνάλδξ.   

    Ξζμ ζοβηεηνζιέκα,  δζαιμνθχκεηαζ έκα εονφ θάζια ακηζηζεέιεκςκ 

ημπμεεηήζεςκ ζπεηζηχκ ιε ημ μκημθμβζηυ status ηςκ αλζαηχκ πμζμηήηςκ ηαζ ηδ 

ζπέζδ ημοξ ιε ηα ακενχπζκα οπμηείιεκα, εζδζηυηενα ημ είδμξ ηαζ ημ ααειυ 

ακελανηδζίαξ ημοξ απυ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηζξ επζεοιίεξ ιαξ,  ημ πενζεπυιεκμ ηςκ 

δεζηχκ εκκμζχκ ηαζ ηδ ζδιαζία ηςκ υνςκ πμο ακαθένμκηαζ ζε αοηέξ, ηδ 

δοκαηυηδηα απυδμζδξ ηζιχκ αθδεείαξ ζηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ, έηζζ χζηε κα ιπμνμφιε 

κα ηάκμοιε θυβμ βζα δεζηή βκχζδ,  ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ιεβαθφηενδ ή ιζηνυηενδ 

επίδναζδ πμο μζ ζπεηζηέξ πεπμζεήζεζξ ιαξ ιπμνεί κα έπμοκ ζηδκ παναηίκδζδ ηδξ 

αμφθδζδξ ηαζ ηεθζηά ζηδκ ίδζα ηδκ πνάλδ.  Ζ θεπημιενήξ  πανμοζίαζδ αοηχκ ηςκ 

ημπμεεηήζεςκ ηαζ ηςκ εηαηένςεεκ επζπεζνδιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ 

ζηήνζλή ημοξ εα ιαξ μδδβμφζε πμθφ πένα απυ ημοξ ζηυπμοξ αοηήξ ηδξ 

δζαηνζαήξ.5   Δδχ ιπμνμφιε κα ανηεζημφιε ζε μνζζιέκεξ ιυκμ παναηδνήζεζξ πμο 

εα ιαξ πνδζζιεφζμοκ ζηζξ επζιένμοξ δζενεοκήζεζξ ιαξ. 

    Νζ πενζζζυηενμζ θζθυζμθμζ πμο απακημφκ εεηζηά ζηα ενςηήιαηα βζα ηδ 

ζοιαμθή  ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ηςκ δεζηχκ 

ιαξ ακηζθήρεςκ  οζμεεημφκ ηάπμζα νεαθζζηζηή ηαζ βκςζζμηναηζηή εεχνδζδ ημο 

πεδίμο ηδξ δεζηήξ.   πςξ εα δμφιε, ζοκήεςξ οπμζηδνίγμοκ πνμζεββίζεζξ πμο εα 

ιπμνμφζακ κα παναηηδνζζεμφκ παναθθαβέξ ηδξ ιζαξ ή ηδξ άθθδξ ιμνθήξ εκυξ 

«ιεηνζμπαεμφξ» ηαζ «ακενςπμηεκηνζημφ» δεζημφ νεαθζζιμφ, μ μπμίμξ 

ακαβκςνίγεζ πςξ μζ δεζηέξ πμζυηδηεξ είκαζ ζε ηάπμζμ ααειυ ελανηδιέκεξ αθθά 

ηαοηυπνμκα ηαζ ακελάνηδηεξ απυ ηζξ ακενχπζκεξ ακηζδνάζεζξ∙  οπυ ιζακ έκκμζα 

«ακαηαθφπημκηαζ»  ή «ακζπκεφμκηαζ» ιέζα ζημκ ηυζιμ, αθθά ζοκάια ηαζ 

«πνμαάθθμκηαζ» ή «ηαηαζηεοάγμκηαζ» απυ ιαξ.6 

    Υζηυζμ, δεκ απμηθείεηαζ θζθυζμθμζ ιε πμθφ δζαθμνεηζηέξ ιεηαδεζηέξ 

ακηζθήρεζξ, μζ μπμίμζ ηθίκμοκ  πνμξ ιάθθμκ ακηζνεαθζζηζηέξ ή αηυιδ ηαζ ιδ 

βκςζζμηναηζηέξ εέζεζξ κα ζοιθςκμφκ  πςξ δ εκαζπυθδζδ ιε ηδκ θμβμηεπκία 

ιπμνεί κα μλφκεζ ηδκ δεζηή ιαξ εοαζζεδζία, αηυιδ ηαζ ακ δεκ εέθμοκ κα ηάκμοκ 

θυβμ βζα πναβιαηζηή εεςνδηζηή βκχζδ ειπεζνζηήξ δ μνεμθμβζηήξ πνμέθεοζδξ.  

Δηείκμ αέααζα πμο πνεζάγεηαζ είκαζ κα δέπμκηαζ πςξ μζ δεζηέξ ιαξ ηνίζεζξ, 

ακελάνηδηα απυ ηδκ οθή, ηδκ πδβή ηαζ ηδκ αηνζαή ζδιαζία ημοξ, 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα ζημζπεζχδδ ακηζηεζιεκζηυηδηα, ηαζ ηονίςξ πςξ είκαζ 

δοκαηή δ ακηζηεζιεκζηή, ή έζης εκ ιένεζ ακηζηεζιεκζηή απμηίιδζδ ηςκ ζηέρεςκ 

ηαζ ηςκ δζαεέζεςκ, ηςκ ακηζδνάζεςκ ηαζ ηςκ πνάλεχκ ιαξ ζηζξ μπμίεξ  ιπμνεί κα 

απμδμεεί δεζηυ κυδια.    

                                                           
5
 Για μια διεξοδικι διερεφνθςθ των βαςικϊν εννοιϊν που αφοροφν τθ διαμάχθ του θκικοφ ρεαλιςμοφ και μια 

κριτικι επιςκόπθςθ των ςχετικϊν «ςχολϊν», τάςεων και τοποκετιςεων, βλ. Βιρβιδάκθσ 2009.  
6
 Για αυτζσ τισ μορφζσ μετριοπακοφσ θκικοφ ρεαλιςμοφ, βλ. ςτο ίδιο, 4.2.1, 5.2. , Επίμετρο Λ. 2 και ςποράδθν.  

Βλ. επίςθσ τθ ςυηιτθςι μασ, ςε επόμενεσ ενότθτεσ, για το είδοσ ρεαλιςμοφ που υποςτθρίηουν οι 
διερευνόμενοι από τθ μελζτθ φιλόςοφοι, (μετριοπακι, όπωσ οι: Nussbaum, Denham, Crary ι ιςχυρότερο 
όπωσ ο McGinn). 
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Νζ θζθμζμθζηέξ απυρεζξ πμο έπμοκ επζθεβεί ςξ ακηζηείιεκμ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ ηαζ 

μζ μπμίεξ πθδνμφκ εκ πμθθμίξ ηζξ παναπάκς πνμτπμεέζεζξ, ακαθένμκηαζ ζηδ 

ζπέζδ Φζθμζμθίαξ ηαζ Ιμβμηεπκίαξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ θφζδ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθζηήξ 

βκχζδξ, πςνίξ, ςζηυζμ, κα ελακηθμφκ υθμ ημ εφνμξ ηαζ ηδκ πμζηζθία  ηςκ 

θζθμζμθζηχκ ημπμεεηήζεςκ ηαζ πνμαθδιαηζζιχκ.  Ξαν‟ υθ‟ αοηά μζ απυρεζξ 

αοηέξ εεςνμφιε υηζ απμηοπχκμοκ ηζξ ηαίνζεξ παναιέηνμοξ ημο δζαθυβμο ακάιεζα 

ζηδ Φζθμζμθία ηαζ ηδ Ιμβμηεπκία, εκχ ιε ηδκ επζπεζνδιαημθμβία πμο ηζξ 

ζηδνίγμοκ αθθά  ηαζ ελαζηίαξ ηδξ ηνζηζηήξ ακηαπυηνζζδξ πμο έπμοκ πνμηαθέζεζ, 

ηαεζζημφκ εθζηηή ηδκ ζοκαβςβή βυκζιςκ ζοιπεναζιάηςκ, ηυζμ βζα ηδκ δεζηή 

πνάλδ υζμ ηαζ βζα ηδ θφζδ ηδξ δεζηήξ βκχζδξ. 

 Ζ επζθμβή πενζμνζζιέκμο ανζειμφ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ (έλζ ζοκμθζηά 

ιοεζζημνήιαηα) μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζηυπμξ ηδξ δζαηνζαήξ δεκ είκαζ κα 

οπμζηδνίλεζ υηζ υθδ δ θμβμηεπκζηή παναβςβή ιπμνεί ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ κα 

ζοιαάθθεζ ζε δζενεοκήζεζξ δεζημφ πενζεπμιέκμο, μφηε ηακ υηζ υθα ηα νεαθζζηζηά 

ιοεζζημνήιαηα εκέπμοκ αοηή ηδκ πανάιεηνμ ςξ ιία ααζζηή ζοζηαηζηή ημοξ ανπή. 

Αοηυ πμο εα επζπεζνδεεί κα οπμζηδνζπηεί ηαζ κα επζαεααζςεεί απυ ηδ δζενεφκδζδ 

ζοβηεηνζιέκςκ νεαθζζηζηχκ ιοεζζημνδιάηςκ ηαζ ζοββναθέςκ ιε δζαθμνεηζηυ 

βκςζηζηυ, ζζημνζηυ ηαζ ημζκςκζηυ οπυααενμ, πμο θεζημονβμφκ ςξ εκδεζηηζηά 

παναδείβιαηα, είκαζ υηζ, υηακ δ ζιίθεοζδ ηςκ παναηηήνςκ ημο ένβμο είκαζ 

ηέημζα, πμο κα δζεοημθφκεηαζ δ εκζοκαίζεδζδ ημο ακαβκχζηδ (Charlotte Brontë 

ηαζ Αθέλακδνμξ Ξαπαδζαιάκηδξ) ηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ, υηακ επζπθέμκ δ 

εκζοκαίζεδζδ εειαημπμζείηαζ, είηε ςξ πναηηζηή ηςκ δνχςκ (Ian McEwan), είηε 

ςξ άλμκαξ ιοεζζημνδιαηζηήξ πθμηήξ (Λίημξ Θέιεθδξ), ηα ιοεζζημνήιαηα 

απμηαθφπημοκ ιία δζάζηαζδ δεζηήξ βκχζδξ πμο αθμνά ηζξ θζθμζμθζηέξ δεζηέξ 

δζενεοκήζεζξ. Ζ δεζηή αοηή δζάζηαζδ εκδέπεηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα ζοιαάθθεζ 

ζηδ δεζηή ηαθθζένβεζα ημο ακαβκχζηδ, αθθά ηαζ κα ηνμθμδμηήζεζ, ζε έκα 

δεφηενμ επίπεδμ, δζενεοκήζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηδ θφζδ ηδξ δεζηήξ βκχζδξ. ζμκ 

αθμνά ηα ίδζα ηα ιοεζζημνήιαηα, δ φπανλδ ηδξ δεζηήξ αοηήξ δζάζηαζδξ, πςνίξ κα 

απμηεθεί ηονίανπμ ηνζηήνζμ θμβμηεπκζηήξ ημοξ απμηίιδζδξ, θεζημονβεί, ςζηυζμ, 

ςξ ζοιπθδνςιαηζηυ ηνζηήνζμ αλζμθυβδζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ. 

Κεηά θμζπυκ ηδκ ηνζηζηή πνμζέββζζδ ηςκ ηονζυηενςκ θζθμζμθζηχκ απυρεςκ, μζ 

μπμίεξ έπμοκ δζαηοπςεεί ζε ζδιακηζηά ένβα ηαζ πμθθά άνενα,  δ ένεοκα αοηήξ 

ηδξ δζαηνζαήξ επζηεκηνχκεηαζ, υπςξ ακαθένεδηε, ζε ζοβηεηνζιέκα θμβμηεπκζηά 

ηείιεκα.  Ξνυηεζηαζ βζα νεαθζζηζηά ιοεζζημνήιαηα παναηηήνςκ ζηα μπμία μζ 

ζοββναθείξ επζπεζνμφκ κα πανμοζζάζμοκ εκδεθεπχξ ηδκ ακενχπζκδ ηαηάζηαζδ 

ειααεφκμκηαξ  ζηα ιφπζα ηςκ ζηέρεςκ ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηςκ δνχςκ, 

αθθά ηαζ πανέπμκηαξ επανηείξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ημ πθαίζζμ ιέζα ζημ 

μπμίμ δνμοκ, έηζζ χζηε κα δζεοημθφκεηαζ δ ζοιπαεδηζηή ηαηακυδζδ ηαζ δ 

εκζοκαίζεδζδ εη ιένμοξ ημο ακαβκχζηδ. Ρμ πχξ πναβιαημπμζείηαζ αοηή δ 

δζαδζηαζία ηαζ ηζ απμηεθέζιαηα επζθένεζ, ηαεχξ ηαζ πμζεξ πνμεηηάζεζξ  ιπμνμφκ 
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κα δζενεοκδεμφκ ακαθμνζηά ιε ημοξ ηζεέιεκμοξ ζηυπμοξ ηδξ δζαηνζαήξ, 

απμηεθμφκ ενςηήιαηα πμο ζοκέπμοκ ηζξ δζενεοκήζεζξ ιαξ,  μζ μπμίεξ 

επζπεζνμφκηαζ ζηδ θμβμηεπκία.   

 

Β. Δλζπλαίζζεζε 

Β. 1 Η ζεκαζία ηνπ όξνπ ελζπλαίζζεζε.  Ιζηνξηθή επηζθόπεζε. 

Μεηζκχκηαξ απυ ημ ανπζηυ ενχηδια πμο εέηεζ δ Nussbaum, αημθμοεχκηαξ ημκ 

Ανζζημηέθδ, ζηδκ δεζηή: «Ξχξ εα έπνεπε κα γς;» ηαζ εεςνχκηαξ υηζ μ άκενςπμξ 

είκαζ εη θφζεςξ πνμδζαηεεεζιέκμξ κα ακαγδηά ημ επ δελ, ακαγδηάιε ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ εηπθήνςζδξ αοημφ ημο ζηυπμο. 

Θεςνχκηαξ ημκ άκενςπμ  ςξ έκα ημζκςκζηυ μκ, ζοιπεναίκμοιε υηζ δ εηπθήνςζδ 

ημο παναπάκς ζηυπμο ιπμνεί ιυκμ κα επζηεοπεεί, ακ ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ ημ 

ημζκςκζηυ επίπεδμ ζοιαίςζδξ ημο ακενχπμο. πμεέημκηαξ θμζπυκ υηζ μ 

άκενςπμξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ εοηοπζζιέκμξ ιυκμξ ημο, εκχ δ οπυθμζπδ 

ακενςπυηδηα δοζηοπεί,  παναδεπυιαζηε υηζ μζ πνμτπμεέζεζξ εηπθήνςζδξ ημο επ 

δελ εα πνέπεζ κα ζοκδέμκηαζ ηαζ ιε ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ημ άημιμ 

ζπεηίγεηαζ ηαζ επζημζκςκεί ιε ημ άιεζμ πενζαάθθμκ ημο ηαζ ιε ηδκ ημζκςκία.  νμζ 

πμο έπμοκ εζζαπεεί ζηδκ δεζηή ηυζμ απυ ηδ θζθμζμθία, υζμ ηαζ απυ ηδκ 

πεζναιαηζηή ροπμθμβία ηαζ ηδκ ημζκςκζμθμβία βζα κα απμδχζμοκ αοηή ηδ 

δζεφνοκζδ ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ ημο δεζημφ οπμηεζιέκμο, δ μπμία ζοιπενζθαιαάκεζ 

ηδκ επζδίςλδ ημο επ δελ απυ έκα οπμηείιεκμ ακμζπηυ ζηδκ ημζκςκία, είκαζ υνμζ, μζ 

μπμίμζ πενζζζυηενμ απυ ηζξ άθθεξ παναιέηνμοξ ηδξ δεζηήξ ζοιπενζθμνάξ, ηαζ 

πανάθθδθα ι‟ αοηέξ, ηαεμνίγμοκ ηδ δνάζδ ημο οπμηεζιέκμο ηαζ ημκ ηνυπμ πμο 

αοηυ ζπεηίγεηαζ ιε ηα άθθα οπμηείιεκα. Ξνυηεζηαζ ζοβηεηνζιέκα βζα ηζξ έκκμζεξ 

ηδξ ελζπλαίζζεζεο (empathy) ηαζ ηδξ ζπκπάζεηαο (sympathy). Ζ ηεθεοηαία 

πνδζζιμπμζήεδηε, ακ ηαζ ιε δζάθμνα πενζεπυιεκα απυ ημοξ D. Hume ηαζ A. 

Smith. Ν υνμξ empathy  (ζημ ελήξ εκζοκαίζεδζδ), έθηεζ ηδκ ηαηαβςβή ημο απυ 

ηα ανπαία εθθδκζηά, υπμο μ υνμξ «ειπαεήξ» 7  δήθςκε ηνλ θηλνύκελν από ην 

πάζνο θαη ηελ ζπγθίλεζε άλζξσπν. πςξ θαίκεηαζ,8 ηδ ζφβπνμκδ ζδιαζία ημο 

ςξ πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ηεο ζθέςεο ησλ άιισλ, ηδκ απέηηδζε ιυθζξ ζηα 

ηέθδ ημο 19μο  ηαζ ανπέξ ημο 20μο αζχκα, βζα κα αβκμδεεί εη κέμο ηαζ κα 

ακαδεζπεεί ζηδ ζοκέπεζα απυ ηδκ πεζναιαηζηή ροπμθμβία ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ 

επζζηήιεξ ημ δεφηενμ ιζζυ ημο 20μο αζχκα.  Ακ ηαζ δεκ οπάνπεζ μιμθςκία ζπεηζηά 

ιε ημ πενζεπυιεκμ ημο υνμο, μφηε ιεηαλφ ηςκ ροπμθυβςκ, ηνίκμοιε ακαβηαίμ 

ςζηυζμ κα ηάκμοιε ηάπμζεξ δζεοηνζκζζηζηέξ παναηδνήζεζξ. 

                                                           
7
 «εμπακισ τινι» (ςυγκινοφμενοσ, ταραςςόμενοσ δια τι), Αριςτοτζλθσ Μικρά Φυςικά (460b7) ςτο Δθμθτράκοσ 

1964 
8
 Βλ. για μια πλιρθ ιςτορικι αναδρομι του όρου: Stueber 2008 και ιδιαίτερα αναφορικά με τα διαφορετικά 

περιεχόμενα τα οποία περιλαμβάνονται από τον Hume ςτον όρο sympathy βλ. Stueber 2008: 28-31 
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 Ν υνμξ Einfühlung, ημο μπμίμο ιεηάθναζδ απμηεθεί μ υνμξ εκζοκαίζεδζδ, 

ανπζηά πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημοξ βενιακμφξ νμιακηζημφξ ηαζ αζζεδηζημφξ 

θζθμζυθμοξ ηαηά ημκ 18μ ηαζ 19μ αζχκα, βζα κα δδθχζεζ ηδκ αιεζυηδηα ηδξ 

αίζεδζδξ ηδξ θφζδξ ηαζ ημο ένβμο ηέπκδξ αθθά ιυθζξ ημ 1909,  μ ροπμθυβμξ 

Edward Titchener (1867-1927) ιεηέθναζε ημκ υνμ ζηδκ αββθζηή βθχζζα ςξ 

empathy, έπμκηαξ πενζζζυηενμ ηαηά κμο ηδ ζδιαζία ηδξ αλαγλώξηζεο ησλ όλησλ 

κεηαμύ ηνπο σο λνήκνλα.9 Ν βενιακυξ θζθυζμθμξ Theodor Lipps (1851-1914) 

ζοκέδεζε ημ αζζεδηζηυ πνυαθδια ιε ημ πνυαθδια ηδξ πνυζααζδξ ζηδ ζηέρδ 

άθθςκ κυςκ, ηαεχξ εεχνδζε υηζ ηαζ μζ δφμ ημιείξ, αζζεδηζηή ηαζ ενιδκεοηζηή, 

αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ ηαηακυδζδ θαζκμιέκςκ πμο εηθνάγμοκ εζςηενζηέξ κμδηζηέξ 

δζενβαζίεξ. Ρυηε μοζζαζηζηά λεηίκδζε δ θζθμζμθζηή δζαδνμιή ημο. Θαηά ηδ 

δζαδνμιή αοηή ζοκακηάιε  θαζκμιεκμθμβζηέξ ημπμεεηήζεζξ,  ηαεχξ ηαζ 

ζφβπνμκεξ κεμηανηεζζακέξ (Goldman 2002, 2006) ηαζ ιδ ηανηεζζακέξ (Gordon 

1995a, b, ηαζ 2000; Heal 2003; ηαζ Stueber 2006) εηδμπέξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

πνμζμιμίςζδξ ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζεί δ θασηή ροπμθμβία βζα ηδκ πνυζααζδ 

ζημοξ άθθμοξ κυεξ. Θαεχξ υιςξ δ παναημθμφεδζδ αοηήξ ηδξ πμνείαξ ημο υνμο 

δε ανίζηεηαζ ιέζα ζημοξ ζηυπμοξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ,  εα ανηεζημφιε ζηδκ απθή 

ακαθμνά ηςκ ηονζυηενςκ ζηαειχκ ηδξ. Ζ έκκμζα ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, ζημ πθαίζζμ 

ηδξ ενιδκεοηζηήξ, εα ιαξ απαζπμθήζεζ θίβμ πενζζζυηενμ, ηαεχξ ζοκδέεηαζ ιε 

ηδκ ηαηακυδζδ (Verstehen) (Grondin 1994), δ μπμία εεςνείηαζ ιία απυ ηζξ 

ααζζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ έκκμζαξ. Ζ ζφκδεζδ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ 

ηαηακυδζδξ βίκεηαζ βζα κα δζαπςνίζεζ ηδκ ηαηακυδζδ εκυξ ηεζιέκμο ή εκυξ 

ζζημνζημφ βεβμκυημξ απυ ηδκ ηαηακυδζδ εκυξ θοζζημφ θαζκμιέκμο. Έηζζ, δ 

ελήβδζδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ακηζπανααάθθεηαζ ιε ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

ακενςπζζηζηχκ 10  επζζηδιχκ. Κε ελαίνεζδ ημοξ Collingwood (1946) ηαζ Dray 

(1957, 1995)11 δ πνήζδ ημο υνμο έπεζ θείκμοζα πμνεία ηαζ εεςνείηαζ απθμσηή βζα 

κα εκηαπεεί ζηδ ιεεμδμθμβία ηςκ ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ. Ζ ελέθζλδ αοηή 

ήηακ απμηέθεζια ακηζθήρεςκ, μζ μπμίεξ δεκ απέδζδακ ζπμοδαζυηδηα ζε έκα 

ζζημνζηυ ζοιαάκ ιε ηνζηήνζμ ηζξ πνμεέζεζξ ημο δνχκημξ οπμηεζιέκμο.  Θαη‟ 

ακαθμβία, δεκ απέδζδακ ζπμοδαζυηδηα ζε έκα ηείιεκμ ιε ηνζηήνζμ ηδκ πνυεεζδ 

ημο ζοββναθέα.  (Danto 1965, Gadamer 1989). Φζθυζμθμζ, υπςξ μ Heidegger 

ηαζ μ Wittgenstein εεχνδζακ ημ κμο ηςκ οπμηεζιέκςκ ςξ πνμζδζμνζγυιεκμ 

μοζζςδχξ απυ ηδ ζοιιεημπή ημο οπμηεζιέκμο ζε ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ. 

Δπμιέκςξ, δ εκζοκαίζεδζδ δεκ ιπμνεί απυ ιυκδ ηδξ, πςνίξ ηδ βκχζδ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ  δεδμιέκςκ, κα ιαξ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα 

                                                           
9
 Σθμαςία που προςζλαβε ο όροσ μετά από μία φιλοςοφικι του αναβάκμιςθ από τον Robert Visher και 

κυρίωσ από τον Theodore Lipps, ςτον οποίο οφείλει και τθν αρχικι μορφι τθσ θ κεωρία τθσ προςομοίωςθσ 
του  Goldman 2006. 
10

 Για πιο αναλυτικι ςυηιτθςθ τθσ χριςθσ των όρων κατανόθςθ και ενςυναίςκθςθ βλ. Droysen 1977: 403, 
Dilthey 1961: 144 και Stueber 2006 
11

 Οι οποίοι ωςτόςο δεν χρθςιμοποιοφν τον όρο ενςυναίςκθςθ. Ο Collingwood χρθςιμοποιεί τον όρο re-
enactment για να αποδϊςει ωςτόςο τθν ενζργεια του ιςτορικοφ να ςκζφτεται τον εαυτό του ςτθν κατάςταςθ 
των πραγμάτων που ερευνά προκειμζνου να μπορζςει να κατανοιςει και να φανταςτεί πράξεισ και ςκζψεισ 
του παρελκόντοσ, ξαναςκεπτόμενοσ τρόπον τινά τισ ςκζψεισ των εμπλεκόμενων ςτα ιςτορικά γεγονότα 
υποκειμζνων. 
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πνυζααζδξ ζηδ ζηέρδ ηςκ οπμηεζιέκςκ. Αοηή δ παναδμπή δζαιυνθςζε δφμ 

εεςνδηζηέξ ηάζεζξ. Αοηή ημο Hempel (1965), μ μπμίμξ εεςνεί υηζ δ ελήβδζδ εκυξ 

βεβμκυημξ απαζηεί ηακμκζηυηδηεξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ κυιμοξ ηαζ αοηή ημο 

Dray (1995), μ μπμίμξ αημθμοεχκηαξ ημκ Collingwood, ζζπονίγεηαζ υηζ μ νυθμξ 

ηδξ εκζοκαίζεδζδξ δεκ ιπμνεί κα παναθεζθεεί, αθμφ ελδβεί ηζξ πνάλεζξ ιε αάζδ 

ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ δνα ημ οπμηείιεκμ. Δπεζδή δεκ είκαζ δοκαηυκ κα 

παναημθμοεήζμοιε ηζξ ζογδηήζεζξ αοηέξ ζε υθμ ημοξ ημ εφνμξ, εα πενζμνζζημφιε 

ζηδκ επζζήιακζδ ηνζχκ ηονίανπςκ εεςνζχκ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ πμο είκαζ δ ζεσξία ηεο ζεσξίαο (theory theory), δ ζεσξία ηεο 

πξνζνκνίσζεο (simulation theory) ηαζ δ ζεσξία ηεο αλαπαξαζηαηηθήο 

ελζπλαίζζεζεο (reenactive empathy). 12  Δπίζδξ,  πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ 

δζαηνίζεζξ ημο υνμο  ελζπλαίζζεζε, μζ μπμίεξ βίκμκηαζ ιέζα ζημ ζδιαζζμθμβζηυ 

πθαίζζμ ημο ίδζμο ημο υνμο είηε ζε ακηζδζαζημθή ιε ημκ υνμ ζπκπάζεηα 

(sympathy), δεκ είκαζ αηυιδ επανηχξ ηεηιδνζςιέκεξ. 13  Δκ ζοκημιία εα 

ιπμνμφζαιε κα δζαηνίκμοιε ηδκ εκζοκαίζεδζδ απυ ηδκ ζοιπάεεζα, 

επζζδιαίκμκηαξ υηζ δ πνχηδ αθμνά ηονίςξ ιζα ιίιδζδ ή ακαπανάζηαζδ ιε ζηυπμ 

ηδκ πνυζααζδ ζηδ κμδηζηή ηονίςξ αθθά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ημο 

άθθμο εκχ δ ηεθεοηαία αθμνά ηδ βέκκεζδ εκυξ ζοκαζζεήιαημξ ιε ακηζηείιεκμ 

αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ.14  

Νζ θζθυζμθμζ εκδζαθένεδηακ βζα ηδκ δεζηή ροπμθμβία υζμκ αθμνά ηδ δζαηφπςζδ 

ηςκ ηζκήηνςκ ημο δνχκημξ οπμηεζιέκμο. Έηζζ, δ βκχζδ ηδξ ροπμθμβζηήξ ηαζ 

αζμθμβζηήξ ζφκεεζδξ ημο ακενχπζκμο υκημξ εεςνήεδηε απαναίηδηδ, πνμηεζιέκμο 

κα ηαηακμδεεί δ φπανλδ ηάπμζςκ μνίςκ, υηακ αλζμθμβμφιε ηδκ εβηονυηδηα ηςκ 

δζαθυνςκ ηακμκζζηζηχκ ανπχκ. Αοηυ ηαείζηαηαζ πενζζζυηενμ πνμθακέξ, ακ ζηδκ 

έκκμζα ηδξ εκζοκαίζεδζδξ πνμζεέζμοιε ηαζ ηδκ ελήβδζδ ημο ηζκήηνμο ημο 

δεζημφ οπμηεζιέκμο ιε αάζδ  ημ ηαεήημκ ηαζ ημκ μνευ θυβμ, υπςξ δζαηοπχεδηακ 

απυ ημκ Θακη.15 Φζθυζμθμζ υπςξ μ Michael Smith ηαζ μ Schopenhauer άζηδζακ 

ηνζηζηή ζημκ Kant εζζάβμκηαξ ηδκ έκκμζα ηδξ ζοιπάεεζαξ ςξ ηζκήηνμο δνάζδξ, δ 

μπμία εεςνήεδηε υηζ ζοκάδεζ ιε ηδκ αθηνμοζζηζηή δζάζηαζδ ηδξ δεζηήξ εεςνίαξ 

ημο Kant. Ζ αθηνμοζζηζηή δζάζηαζδ ςζηυζμ ηδξ ζοιπάεεζαξ δεκ ιπυνεζε κα 

απμδεζπηεί. Ζ ιεθέηδ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ απυ ημοξ Batson ηαζ Hoffman επζπεζνεί 

κα ζημζπεζμεεηήζεζ απμδείλεζξ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δμιείηαζ δ 

                                                           
12

 Για μία διεξοδικι ανάλυςθ των κεωριϊν κακϊσ και μία ςυγκριτικι αποτίμθςι τουσ ςτθν οποία προκρίνεται 
θ κεωρία τθσ αναπαραςτατικισ ενςυναίςκθςθσ προκειμζνου για τθν κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των 
άλλων ωσ ορκολογικϊν υποκειμζνων των οποίων οι ςκζψεισ (και τα ςυναιςκιματα) λειτουργοφν ωσ λόγοι 
δράςθσ, βλ. Stueber 2006. 
13

 Για μια πλθρζςτερθ, αν και όχι ςε απόλυτθ ςφμπτωςθ με τισ παραδοχζσ αυτισ τθσ μελζτθσ, παρουςίαςθ 
των όρων empathy και sympathy Ρρβλ. Darwall 1998 κακϊσ και Peonidis 2005 
14

 Βλ. και Stueber: 2006 Ειςαγωγι και ιδιαίτερα ςελ. 26-31 όπου και εκείνοσ προκρίνει τθν παραπάνω 
κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ ςυμπάκειασ, ενϊ αποδίδει τον πολυδιάςτατο χαρακτιρα που θ κοινωνικι 
ψυχολογία αναγνωρίηει ςτθν ζννοια τθσ ενςυναίςκθςθσ ςτθν αντίςτοιχθ αναγνϊριςθ πολυδιάςτατου 
χαρακτιρα εκ μζρουσ του Hume ςτθν ζννοια τθσ ςυμπάκειασ.  
15

 Για τον Καντ μία πράξθ είναι θκικά καλι μόνο όταν γίνεται χάριν του κακικοντοσ, δεδομζνου ότι οι 
ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ ηει ο άνκρωποσ δεν επιτρζπουν τθν εμφάνιςθ τθσ καλοςφνθσ και  τθσ καλισ κζλθςθσ 
ςτθν τζλεια μορφι τουσ (δθλ. Χωρίσ τθν παρεμβολι του κακικοντοσ). Αυτό το κακικον μπορεί να διατυπωκεί 
ωσ κακολικόσ νόμοσ εξαιτίασ τθσ ορκολογικότθτασ που μοιράηονται όλα τα ανκρϊπινα όντα. 
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ακενχπζκδ ηζκδημπμίδζδ βζα δνάζδ. Ρα πεζνάιαηα ημο Batson (1991) 

επζαεααζχκμοκ υηζ δ πνμζθμνά  αμήεεζαξ ζηδ αάζδ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ έπεζ 

αθηνμοζζηζηά ηίκδηνα. Ν Martin Hoffman (2000) επζζδιαίκεζ υηζ εηηυξ απυ ηδκ 

ζηακυηδηα ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, είκαζ ακαβηαία δ βκχζδ  αθδνδιέκςκ δεζηχκ 

ανπχκ, υπςξ δ θνμκηίδα ηαζ δ δζηαζμζφκδ. Ζ εκζοκαίζεδζδ ακαβκςνίγεηαζ ςξ 

απαναίηδηδ, πνμηεζιέκμο μζ δεζηέξ ανπέξ κα θεζημονβμφκ ςξ παναηζκδηζηή 

δφκαιδ ζηδκ ροπμθμβία ημο δνχκημξ οπμηεζιέκμο.16  

Πφβπνμκεξ ειπεζνζηέξ ένεοκεξ έπμοκ απμδείλεζ ηδκ έθθεζρδ εκζοκαίζεδζδξ  ζε 

πενζπηχζεζξ ροπμπαεμθμβίαξ ηαζ αοηζζιμφ,  υπςξ επίζδξ ηαζ ζε ροπμπαεή  

οπμηείιεκα ιε αδοκαιία κα θενεμφκ δεζηά (Blair 1996, 2005 Mitchel).  Άθθμζ 

πάθζ, υπςξ μ Maibom (2005) απμδίδμοκ ηδκ ροπμπαεμθμβζηή αδοκαιία δεζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ ζε κμδηζηή ζηένδζδ. Αηυιδ ηαζ ηάπμζμζ άθθμζ, υπςξ μζ Eisenberg 

(2000) ηαζ Bierhoff (2002), ακαδεζηκφμοκ ημ νυθμ ζοκαζζεδιάηςκ, υπςξ δ 

κηνμπή ηαζ δ εκμπή, πνμηεζιέκμο κα ακαθοεεί επανηχξ μ νυθμξ ηδξ 

εκζοκαίζεδζδξ. Ξανυθμ πμο μζ παναπάκς ειπεζνζηέξ ένεοκεξ αθθά ηαζ μ 

εκημπζζιυξ ηςκ ηαημπηνζηχκ κεονχκςκ, ζημοξ μπμίμοξ πναβιαημπμζείηαζ δ 

ιίιδζδ, εη ιένμοξ ηδξ κεομθοζζμθμβίαξ δεκ έπμοκ δχζεζ αηυια ηεθεζίδζηα 

απμηεθέζιαηα ακαθμνζηά ιε ηδ θεζημονβία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, αοηυ ημ μπμίμ 

ςζηυζμ θαίκεηαζ κα πνμηφπηεζ απυ ηδκ υθδ ζογήηδζδ (θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ 

ηζξ εκκμζμθμβζηέξ ακαθφζεζξ ηδξ θζθμζμθίαξ ημο κμο)  είκαζ υηζ δ εκζοκαίζεδζδ 

είκαζ έκαξ ααζζηυξ ιδ ελαθείρζιμξ ιδπακζζιυξ ηαηακυδζδξ ηδξ δνάζδξ άθθςκ 

οπμηεζιέκςκ ζηδ αάζδ ηδξ μνεμθμβζηήξ ζοβηνυηδζδξ ημο κμο ιαξ ηαζ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ ηυζμ μζ ζηέρεζξ υζμ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα εηθαιαάκμκηαζ ςξ 

θυβμζ δνάζδξ. 

Αθμφ δζαβνάραιε ιε αδνέξ βναιιέξ, ημ θζθμζμθζηυ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ 

ζογδηήεδηε δ εκζοκαίζεδζδ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ελέθζλή ηδξ ςξ έκκμζαξ ιέζα ζημ 

πθαίζζμ ηςκ πεζναιαηζηχκ επζζηδιχκ, εα πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε ημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ ακηζθαιαακυιαζηε ηαζ πνδζζιμπμζμφιε ηδκ έκκμζα  ζηδ ιεθέηδ αοηή.  

Θναημφιε, ςζηυζμ, ζε ηάεε πενίπηςζδ ηαηά κμο ημ ακμζπηυ αηυιδ πθαίζζμ 

δζαιυνθςζδξ ημο υνμο, ηαεχξ μζ πεζναιαηζηέξ ιεθέηεξ ζοκεπίγμκηαζ ηαζ μ 

δζεπζζηδιμκζηυξ παναηηήνα ημο υνμο ιάξ επζαάθθεζ κα ηζξ παναημθμοεμφιε. 

Ν υνμξ εδχ εα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα απμδχζεζ ηδκ εημφζζα αθθαβή ηδξ μπηζηήξ 

βςκίαξ εέαζδξ ιζαξ ηαηάζηαζδξ,  δ μπμία απαζηεί ηδ θήρδ απμθάζεςκ μζ μπμίεξ 

ειπθέημκηαζ ιε δεζηέξ ανπέξ ηαζ αλίεξ ηαζ ακηακαηθμφκ ηδ βεκζηυηενδ δεζηή 

ζηάζδ ηαζ ζοβηνυηδζδ ημο αηυιμο ημ μπμίμ ηαθείηαζ κα ηζξ θάαεζ. Υξ εη ημφημο δ 

εκζοκαίζεδζδ, βζα ηδκ μπμία εα βίκεζ θυβμξ ζημ ελήξ, εα πενζθαιαάκεζ 

ζοβηεηνζιέκεξ εεςνδηζηέξ  παναδμπέξ ηαζ εα ειπθέηεζ πενζμπέξ ηδξ ακενχπζκδξ 

                                                           
16

 Ρρβλ. και Peonidis 2005: 67 και 37 ο οποίοσ τοποκετεί  ςτθν ενςυναίςκθςθ τθ βάςθ του  κακολικοφ 
παρακινθτικοφ ρόλου τθσ  προκοινωνικισ θκικισ μασ ςυμπεριφοράσ, αναγνωρίηοντασ μια κοινι ανκρϊπινθ 
φυςιολογία (και ςυμφωνϊντασ κακϊσ φαίνεται με τον Hoffman τον οποίο παρακζτει),  προκειμζνου ωςτόςο 
να υπεραςπιςτεί τθν ικανότθτα τθσ ςυμπάκειασ, που ζπεται, να  διειςδφει ςε διαφορετικά πολιτιςμικά 
περιβάλλοντα και εκείνθ ςτθ ςυνζχεια να προςδίδει θκικι διάςταςθ και παρακινθτικι δφναμθ ςτισ θκικζσ 
αρχζσ, όπωσ για παράδειγμα ςτθν αυτονομία. 
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δζάκμζαξ ηαζ ροπμθμβίαξ. Νζ πνμαπμδμπέξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ πεπμίεδζδ ηδξ 

ηαημπήξ ιζαξ επανηχξ υιμζαξ θφζδξ απυ υθα ηα ακενχπζκα οπμηείιεκα, δ μπμία 

κα ηαεζζηά εθζηηή ηδ ιεηαηυπζζδ αθθά ηαζ ιζα εειεθζαηή έκκμζα 

θνμκηίδαξ/εκδζαθένμκημξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδξ ημο άθθμο ακενχπμο ςξ 

ζοκηεθεζημφ ηδξ εοδιενίαξ ημο ζοκυθμο. Πηζξ ζηακυηδηεξ πμο ειπθέημκηαζ ζ‟ 

αοηή ηδ ιεηαηυπζζδ πενζθαιαάκμκηαζ δ θακηαζία αθθά ηαζ δ μνεμθμβζηυηδηα ημο 

ακενχπμο. Ζ πνχηδ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ιεηαηυπζζδξ  

ημο εαοημφ ιαξ ζηδκ ηαηάζηαζδ ημο άθθμο αηυιμο, ηαζ δ δεφηενδ βζα ηδ ζφκδεζδ 

ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο αηυιμο ιε ηζξ πεπμζεήζεζξ αθθά ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ ημο πμο 

ηδκ πνμηαθμφκ.  

Πηδ ζοκέπεζα, εα αζπμθδεμφιε ιε ηδκ εκζοκαίζεδζδ, έηζζ, υπςξ ηδ ζοκακηάιε 

ηαηά ηδκ ακάβκςζδ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ζδζαίηενα αοηχκ πμο ιαξ 

απαζπμθμφκ ζηδκ ιεθέηδ αοηή, δδθαδή ηςκ νεαθζζηζηχκ ιοεζζημνδιάηςκ 

παναηηήνςκ. 

 

Β. 2 Η Δλζπλαίζζεζε ζηε ινγνηερλία 

Θαηεοεοκηήνζμξ άλμκαξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ είκαζ δ άπμρδ υηζ δ ακάβκςζδ 

θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ ιάξ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα εέαζδξ ηδξ ακενχπζκδξ 

ηαηάζηαζδξ ιέζα απυ «ημ πέπθμ ηδξ εηενυηδηαξ» (“veil of otherness”). 17 

Ξνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, δ μπμία 

εκενβμπμζείηαζ, υηακ μ ζοββναθέαξ ιάξ πανέπεζ ζημ ένβμ ημο ημ οθζηυ ιε αάζδ 

ημ μπμίμ ζοβηνμηείηαζ δ πνμζςπζηυηδηα ηςκ δνχςκ ημο, εκχ, ηαοηυπνμκα, 

μνζμεεημφκηαζ μζ ζοκεήηεξ ηαζ ημ πθαίζζμ υπμο δνμοκ ηαζ αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ 

ημοξ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ ιεηαηυπζζδξ ηδξ μπηζηήξ ιαξ βςκίαξ ςξ ακαβκςζηχκ δεκ 

είκαζ  ιζα αοηυιαηδ, ακαπυθεοηηδ ηαζ οπμζοκείδδηδ εη ιένμοξ ιαξ ηαφηζζδ ιε 

ημοξ ήνςεξ, δ μπμία ελανηάηαζ ιυκμ απυ ημ πυζμ πθήνεζξ, παναζηαηζηέξ ηαζ 

ειπενζζηαηςιέκεξ είκαζ μζ πανεπυιεκεξ απυ ημ ζοββναθέα πενζβναθέξ ηαζ απυ ημ 

αάεμξ ηαζ ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ πμο αοηυξ ηαημνεχκεζ κα πνμηαθέζεζ 

ζημκ ακαβκχζηδ. Απμηεθεί, ζοπκά, ζοκεζδδηή επζθμβή ημο ζοββναθέα κα 

εζζπςνεί ζηα ιφπζα ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ήνςά ημο ηαζ κα παναιέκεζ εηεί 

ηαθχκηαξ, ηαοηυπνμκα, ηαζ ημκ ακαβκχζηδ κα ημκ αημθμοεήζεζ ζ‟ αοηή ηδ 

δζαδζηαζία. Ποπκά μ ζοββναθέαξ δζδάζηεζ ηδκ ηεπκζηή κα αθέπεζ ηακείξ ηα 

πνάβιαηα λεηζκχκηαξ απυ ημ απμηέθεζια (π.π. έκα ηηίνζμ) ηαζ ηαηαθήβμκηαξ ζημ 

κμο πμο ημ ζοκέθααε, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα ακαηαθφρεζ ηζξ ζδέεξ πμο 

δζαιμνθχκμοκ ημκ ηυζιμ ιαξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ πμο γμφιε ηζξ γςέξ ιαξ. Άθθμζ 

ζοββναθείξ επζθέβμοκ ηδ ζοπκή αθθαβή μπηζηήξ βςκίαξ ιεηαηζκμφιεκμζ απυ ημκ 

έκα ήνςα ζημκ άθθμ ζε ιζα πνμζπάεεζα κα θςηίζμοκ ηα μθέθδ ηδξ 

εκζοκαίζεδζδξ, εκχ άθθμζ ηδκ επζθέβμοκ ςξ εειαηζηή ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ ημοξ.  

                                                           
17

 Κατά τον όρο πζπλο άγνοιασ (veil of ignorance) του Rawls, με τον οποίο ο Rawls ςτο ζργο του A Theory of 
Justice (1971) αναφζρεται (εν είδει νοθτικοφ πειράματοσ) ςτθν κατάςταςθ τθσ άγνοιασ ωσ προσ τθ κζςθ τουσ 
ςτθν κοινωνία των ατόμων που ιδανικά κα μποροφςαν να αποφαςίςουν για  ζνα κοινωνικό ςυμβόλαιο και 
αρχζσ δικαιοςφνθσ. 
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πςξ υιςξ ηαζ ακ πναβιαημπμζείηαζ δ εκζςιάηςζή ηδξ ζημ ένβμ, δ οζμεέηδζή 

ηδξ, απυ ήνςεξ ηαζ ακαβκχζηεξ, ακαδεζηκφεηαζ απυ μνζζιέκμοξ θμβμηέπκεξ ςξ 

ηεκηνζηή δεζηή ζηάζδ, δ μπμία εκδέπεηαζ κα επζδνά ζδιακηζηά ζηδ ζοκμπή ηαζ ηδκ 

εοδιενία ηςκ ζφβπνμκςκ πμθοζοθθεηηζηχκ ημζκςκζχκ ιαξ. 

Ζ οζμεέηδζδ αοηήξ ηδξ δεζηήξ ζηάζδξ έπεζ, ηαη‟ ανπήκ, ζοκέπεζεξ εεηζηέξ. Κεηαλφ 

αοηχκ ζδζαίηενδ ζδιαζία έπμοκ δ δζεφνοκζδ ηςκ δεζηχκ ιαξ μνίςκ, δ 

ακαβκχνζζδ άθθςκ παναδεζβιάηςκ μνβάκςζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ ηαζ 

ζοβηνυηδζδξ ηδξ δεζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ, δ δοκαηυηδηα εθέβπμο ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ δεζηχκ επζθμβχκ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ ηαθήξ γςήξ, μ 

εκημπζζιυξ ηςκ αδφκαηςκ ηαζ δοκαηχκ ζδιείςκ ηδξ δεζηήξ ζοβηνυηδζδξ ιέζς 

ηδξ ακαβςβήξ απυ ηα απμηεθέζιαηα ζηα αίηζα ηαζ δ ακηίζημζπδ εκδμζηυπδζδ ζημ 

μζηείμ πανάδεζβια γςήξ ημζκςκζηυ ή αημιζηυ. 

Ξζμ ζοβηεηνζιέκα, δ εκζοκαίζεδζδ, ζηδκ μπμία, υπςξ εα επζπεζνήζμοιε κα 

οπμζηδνίλμοιε, μθείθεζ δ θμβμηεπκία ιεβάθμ ιένμξ ημο δεζημφ ηδξ 

εκδζαθένμκημξ, πναβιαηχκεηαζ ζηα θμβμηεπκζηά ένβα, υπςξ επζζδιάκαιε ηαζ 

παναπάκς, ζε δφμ επίπεδα. Ρμ πνχημ είκαζ ημ επίπεδμ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ιέζςκ 

ηαζ ηεπκζηχκ, ιε ηα μπμία απμηοπχκμκηαζ νεαθζζηζηά ηαζ ροπμβναθμφκηαζ μζ 

ήνςεξ ιε ηέημζμ ηνυπμ ηαζ ηέημζα επάνηεζα, χζηε μ ακαβκχζηδξ κα δζεοημθφκεηαζ 

ηαζ κα ςεείηαζ απυ ημ ζοββναθέα ζηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ιεηαηυπζζδξ ηδξ 

μπηζηήξ ημο βςκίαξ. Ξνυηεζηαζ βζα ηδκ ακαιεκυιεκδ απυ ημκ ακαβκχζηδ ηαζ 

επζδζςηυιεκδ απυ ημκ ζοββναθέα θεζημονβία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, δ μπμία 

πναβιαημπμζείηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ακαβκςζηζηήξ ακηαπυηνζζδξ, είηε ςξ ηεπκζηή 

ημο ζοββναθέα είηε ςξ ακηαπυηνζζδ ημο ακαβκχζηδ ζημ ηείιεκμ ηαζ δ μπμία 

εεςνείηαζ ςξ ιζα μοζζχδδξ πανάιεηνμξ ηδξ επζηοπίαξ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο. Ρμ 

δεφηενμ είκαζ ημ επίπεδμ  ηδξ εειαημπμίδζδξ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ ζημ πενζεπυιεκμ 

ηδξ ζζημνίαξ.  Ν ίδζμξ μ ζοββναθέαξ ιενζηέξ θμνέξ δζδάζηεζ, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, 

ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ ημπμεεηχκηαξ ημοξ πνςηαβςκζζηέξ ημο ζηδ 

εέζδ άθθςκ πνμζχπςκ ηαζ πανμοζζάγμκηάξ ημοξ κα οζμεεημφκ δζαθμνεηζηέξ 

μπηζηέξ βςκίεξ. Έκαξ απυ ημοξ θμβμηέπκεξ πμο ημ ηάκεζ αοηυ ειθακχξ ηαζ ιε 

ζοκέπεζα, εζηζάγμκηαξ ηδκ πνμζμπή ημο ζηζξ ζηακυηδηεξ ηςκ δνχςκ ημο κα 

θεζημονβμφκ ιε αάζδ ηδκ εκζοκαίζεδζδ ή ζηδκ απμοζία ημοξ ηαζ ελεηάγμκηαξ, 

ζηδ ζοκέπεζα, ηζξ ζοκέπεζεξ πμο ιπμνεί κα έπεζ δ ιζα ή  δ άθθδ ζηάζδ ζηδ γςή 

ημοξ είκαζ μ Ian McEwan.     

Ζ εκζοκαίζεδζδ κμείηαζ επμιέκςξ ςξ ιία ηαηάζηαζδ πμο επζηοβπάκεηαζ ςξ 

απμηέθεζια ζοκεζδδηήξ ιεηαηυπζζδξ ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ ημο αηυιμο, ημ μπμίμ 

οπενααίκμκηαξ πνμζςπζηέξ ζηάζεζξ, ανπέξ, πεπμζεήζεζξ, αθθά ηαζ ηδκ ίδζα ημο 

ηδκ ζδζμζοβηναζία, επζηοβπάκεζ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ ηδκ ηαφηζζδ ιε ημκ 

παναηηήνα εκυξ ιοεζζημνήιαημξ ή ιε ηάπμζμ πναβιαηζηυ πνυζςπμ ημο 

πενζαάθθμκηυξ ημο.  Ζ ίδζα δ εημφζζα αοηή ιεηαηίκδζδ πνμτπμεέηεζ ηάπμζεξ 

απμδμπέξ εη ιένμοξ ημο αηυιμο πμο ηδκ πναβιαημπμζεί. Ξνχημκ ηδκ απμδμπή υηζ 

μζ άκενςπμζ ιμζνάγμκηαζ ιζα ημζκή θφζδ πμο εκέπεζ εέζδ οπμζηνχιαημξ ηςκ 

ειπεζνζχκ ιαξ, δεφηενμκ ηδκ απμδμπή ηδξ ζζυηδηαξ ηαζ ημο αθθδθέκδεημο ηδξ 
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ηφπδξ ιαξ ζημκ ηυζιμ, απ‟ υπμο ηαζ πδβάγεζ ημ εκδζαθένμκ βζα ιζα άθθδ μπηζηή 

ηςκ πναβιάηςκ, ηνίημκ ηδκ απμδμπή υηζ οπάνπεζ ιζα εειεθζαηή εθεοεενία κα 

επζθέβμοιε ηνυπμ γςήξ ηαζ κα ακηαπμηνζκυιαζηε ζηδκ πναβιαηζηυηδηα.  Αοηή δ 

εθεοεενία ζοκεπάβεηαζ ηαζ ιία ιδ δμβιαηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηζξ επζθμβέξ 

εηείκεξ, μζ μπμίεξ δζαιμνθχκμοκ ηζξ πνμζςπζηέξ ιαξ ζηάζεζξ. 

Ακ υιςξ υθα αοηά είκαζ πνμτπμεέζεζξ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, ηυηε πμζμ αηνζαχξ 

είκαζ εηείκμ ημ ζημζπείμ πμο δ εκζοκαίζεδζδ ημιίγεζ ζημ άημιμ, υηακ ηδκ 

επζπεζνεί; Θαζ βζαηί δ θμβμηεπκία ιε ημ φθμξ, ηζξ ηεπκζηέξ αθθά ηαζ ημ πενζεπυιεκυ 

ηδξ,  ιαξ δζαπαζδαβςβεί χζηε κα ηδκ πναβιαημπμζμφιε λακά ηαζ ιέζς ηδξ 

ηαφηζζδξ ιε ημοξ θμβμηεπκζημφξ παναηηήνεξ; 

πςξ είπαιε πνμδβμοιέκςξ, υηακ ηάπμζμξ ανίζηεηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ 

εκζοκαίζεδζδξ οπενααίκεζ ηα πνμζςπζηά ημο παναηηδνζζηζηά.  Δίκαζ υιςξ αοηυ 

εθζηηυ ηαζ ακ καζ ζε πμζμ ααειυ; ηακ μ δεμπμζυξ ιπαίκεζ, υπςξ θέιε 

παναηηδνζζηζηά, ζημ «πεηζί» ημο νυθμο έπεζ απμθέζεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο; 

Γεκ οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ ημ επζδζςηυιεκμ απμηέθεζια είκαζ κα ζηέθηεηαζ, κα 

κζχεεζ ηαζ κα αθέπεζ ηα πνάβιαηα υπςξ μ ήνςαξ πμο οπμδφεηαζ. Θζ υιςξ ιζθάιε 

βζα ενιδκεία. Ν δεμπμζυξ κζχεεζ κα ηαοηίγεηαζ ιε ημκ παναηηήνα πμο οπμδφεηαζ, 

αθθά ηαοηυπνμκα ημκ ενιδκεφεζ. Γζ‟ αοηυ ηαζ πμθθέξ θμνέξ ιζθάιε βζα ηαθέξ ηαζ 

ηαηέξ ενιδκείεξ. Ξμζεξ είκαζ μζ ηαθέξ ενιδκείεξ; Δηείκεξ πμο ιαξ πείεμοκ υηζ μ 

δεμπμζυξ είκαζ ημ πνυζςπμ πμο θέεζ υηζ είκαζ ιέζα ζημ ένβμ, ημοθάπζζημκ ςξ έκα 

ιδ απαθείρζιμ ααειυ, ακάθμβα πάκηα ιε ηδ εεςνία εεάηνμο. Ννζζιέκεξ θμνέξ δ 

ηαφηζζδ είκαζ ηυζμ ιεβάθδ ηαζ μζ δεμπμζμί ζοκδέμκηαζ ηυζμ ιε ημ νυθμ χζηε κα 

δέπμκηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνμηάζεζξ βζα ηδκ ενιδκεία πανυιμζςκ παναηηήνςκ. 

Θαθμφιαζηε θμζπυκ ηαζ ειείξ ςξ ακαβκχζηεξ κα βίκμοιε δεμπμζμί; Ρμ αέααζμ είκαζ 

υηζ ηαθμφιαζηε κα ιπμφιε ζημ «πεηζί» ηςκ παναηηήνςκ. Υζηυζμ δ εεαηνζηή 

ενιδκεία ζοκδέεηαζ ιε ιία ελςηενίηεοζδ δ μπμία δεκ είκαζ απαναίηδηδ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Ακηίεεηα, ζηδ θμβμηεπκία δ ηίκδζδ ηδξ ιεηαηυπζζδξ 

ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ, δδθαδή ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, αημθμοεείηαζ απυ ιία ηίκδζδ 

εκδμζηυπδζδξ, αθμφ «επζζηνέρμοιε» ζημκ εαοηυ ιαξ ιε ημ θμνηίμ ηδξ βκχζδξ 

ηδξ αθθυηνζαξ εέαζδξ ηαζ ζηάζδξ. Θαεχξ δ εθεοεενία ηαζ δ επζθμβή είκαζ 

ηαηαζηάζεζξ εειεθζαηέξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, υηακ «ημ πέπθμ 

ηδξ εηενυηδηαξ» απμιαηνφκεηαζ, είκαζ, ςξ έκα ααειυ, ακαπυθεοηημ κα 

ζοβηνίκμοιε ηζξ επζθμβέξ ηαζ ηζξ ζηάζεζξ γςήξ  πμο ζοκακηήζαιε ζε έκα 

ιοεζζηυνδια ιε ηζξ δζηέξ ιαξ, ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, κα ηζξ εθέβλμοιε ιε ηνζηήνζμ ηδ 

ζοκεζζθμνά ημοξ ζηδκ επζδίςλδ ηδξ εοηοπίαξ, κμμφιεκδξ ςξ αοημπναβιάηςζδξ 

ηαζ κα πνάλμοιε ακάθμβα. 

Πηυπμξ επίζδξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ είκαζ κα δεζπεεί υηζ δ εκζοκαίζεδζδ ανίζηεηαζ 

ζημκ πονήκα ημο νεαθζζιμφ ηαζ ζηδκ αθεηδνία ημο νεαθζζηζημφ ιοεζζημνήιαημξ. 

Γδθχζεζξ ζοββναθέςκ, υπςξ ημο Jeffrey Eugenides, μ μπμίμξ παναδέπηδηε υηζ 

ήηακ πνυεεζή ημο κα απμηοπχζεζ ηζ ζδιαίκεζ κα είζαζ ενιαθνυδζημξ (ζε 

ζοκαζζεδιαηζηυ ηαζ θοζζηυ επίπεδμ) υηακ απμθάζζζε κα βνάρεζ ημ αζαθίμ 
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Middlesex, ακηζηεζιεκζημπμζμφκ ηδ ζπέζδ πμο οπμζηδνίγεηαζ υηζ οπάνπεζ ακάιεζα 

ζηδ θμβμηεπκία ηαζ ηδκ εκζοκαίζεδζδ. 

 

Γ.  Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 

Ζ δζάνενςζδ ηςκ ηεθαθαίςκ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ απμηοπχκεζ ηυζμ ημοξ 

ζηυπμοξ υζμ ηαζ ηδκ πμνεία ηςκ δζενεοκήζεχκ ημοξ. 

Ζ ιεθέηδ απμηεθείηαζ απυ δφμ ιένδ. Ρμ πνχημ απμηοπχκεζ ημ θζθμζμθζηυ 

δζάθμβμ βζα ηδ ζπέζδ δεζηήξ – θμβμηεπκίαξ ηαζ ημ δεφηενμ ενεοκά ηδκ εθανιμβή 

ηςκ ελαβυιεκςκ ζοιπεναζιάηςκ ζε επζθεβιέκα θμβμηεπκζηά ηείιεκα. 

Κεηά ηδκ εζζαβςβή, ζημ πνχημ ηεθάθαζμ, αημθμοεεί ιζα ζοκμπηζηή ζζημνζηή 

επζζηυπδζδ ηδξ ζπέζδξ θζθμζμθίαξ ηαζ θμβμηεπκίαξ ιε ακαθμνέξ ζημ ένβμ 

ζδιακηζηχκ θζθμζυθςκ ηαζ πμζδηχκ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ςξ ημοξ κεχηενμοξ 

πνυκμοξ. Απυ ηδκ ακαδνμιή αοηή εθπίγμοιε κα δζαθακεί μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ 

ακηζιεηςπζγυηακ δ ζοβηεηνζιέκδ ζπέζδ, ηαεχξ ηαζ μζ δεζηέξ οπμδδθχζεζξ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηδκ εκαζπυθδζδ ηςκ θζθμζυθςκ ηαζ πμζδηχκ ιε ημ γήηδια 

αοηυ.  

Πημ επυιεκμ ηεθάθαζμ εα ελεηαζημφκ μνζζιέκεξ ιεθέηεξ  απυ ημ ένβμ ηδξ 

Nussbaum, μζ μπμίεξ άπημκηαζ πζμ άιεζα ημο εέιαημξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. 

Ποβηεηνζιέκα εα ακαθοεμφκ ένβα ηδξ υπςξ ημ Love’s Knowledge, The Fragility of 

Goodness, The Upheavals of Thought ηαζ Poetic Justice ηαζ εα ακαδεζπεμφκ μζ 

πανάβμκηεξ πμο δζαιυνθςζακ, ζε ιεβάθμ ααειυ, ηδ ζφβπνμκδ δζαιάπδ βζα ηδ 

ζπέζδ δεζηήξ ηαζ θμβμηεπκίαξ. Ζ ζπέζδ φθμοξ ηαζ πενζεπμιέκμο, δ ζπμοδαζυηδηα 

ημο ζοβηεηνζιέκμο πθαζζίμο δνάζδξ ηαζ δζαιυνθςζδξ ηςκ πεπμζεήζεςκ ημο 

δεζημφ οπμηεζιέκμο, δ ακαβκχνζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ςξ αζηζχκ δνάζδξ αλζαηά 

θμνηζζιέκςκ, είκαζ μνζζιέκα απυ ηα γδηήιαηα ηα μπμία ακαθφμκηαζ ιε δζελμδζηυ 

ηνυπμ ζε ένβα ηδξ Nussbaum ηα μπμία έπμοκ επζθεβεί βζα κα ακαθοεμφκ ζηδκ 

πανμφζα ενβαζία. Νζ εκυηδηεξ ιε ηα ζοιπενάζιαηα, πμο μθμηθδνχκμοκ ηδκ 

ηνζηζηή πανμοζίαζδ ημο ηάεε ένβμο, ζηυπμ έπμοκ κα ακαδείλμοκ ηζξ απυρεζξ 

εηείκεξ μζ μπμίεξ ζοκηεθμφκ ιε ημκ πζμ δδιζμονβζηυ ηνυπμ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ 

δζελαβυιεκδξ ζογήηδζδξ βζα ηδ ζπέζδ θζθμζμθίαξ (δεζηήξ) – θμβμηεπκίαξ αθθά 

ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αοηέξ δζαπθέημκηαζ ιε ηζξ απυρεζξ πμο ειπκέμοκ ηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ. 

Κεηά ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ένβςκ ηδξ Nussbaum, ζηα μπμία ηονζανπεί μ 

ακενςπμηεκηνζηυξ, βκςζζμηναηζηυξ νεαθζζιυξ ηδξ ζοββναθέςξ,   αημθμοεεί δ 

πανμοζίαζδ ηδξ  ναζζμκαθζζηζηήξ μπηζηήξ, ηδκ μπμία οζμεεηεί ζηδ ζφβπνμκδ 

δζαιάπδ βζα ημ εέια μ Colin McGinn. Ζ Nussbaum ηαζ μ McGinn ζοιθςκμφκ ηυζμ 

ςξ πνμξ ημ βκςζζμθμβζηυ παναηηήνα ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδ 

δοκαηυηδηα δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Κε ημκ ηνυπμ ημοξ μ ηαεέκαξ ςεεί 

μνζζιέκεξ πθεονέξ ηδξ ζφβπνμκδξ δζαιάπδξ ζηα άηνα. Ζ Nussbaum εεςνεί υηζ 

ηάπμζα δεζηά ενςηήιαηα ανίζημοκ ηδκ ηαηαθθδθυηενδ έηθναζδ ηαζ δζενεφκδζδ 



18 

 

ιυκμ ιέζα ζηδ θμβμηεπκία, εκχ  μ McGinn ακαβκςνίγεζ ημκ αηαηάθοημ δεζιυ πμο 

οπάνπεζ ιεηαλφ δεζηήξ ηαζ αζζεδηζηήξ απμδίδμκηαξ ηδκ δεζηή πμζυηδηα ηδξ ανεηήξ 

ζημ ςναίμ. Θαζ μζ δφμ, ςζηυζμ, παίνκμοκ εέζδ ζημ γήηδια ηδξ βκςζζμθμβίαξ ηδξ 

δεζηήξ (οπεναζπίγμκηαζ ιζα βκςζηζηή δζάζηαζδ ζηδκ δεζηή), μνζμεεηχκηαξ  ημ 

πθαίζζμ ζογήηδζδξ ηαζ δζαθεβυιεκμζ ιε ημοξ οπμζηδνζηηέξ ακηίεεηςκ εέζεςκ. 

Πημκ ακηίπμδα ηδξ δζηήξ ημοξ δεζηήξ βκςζζμηναηίαξ ηαζ δεζημφ νεαθζζιμφ 

ανίζημκηαζ μζ απυρεζξ ηςκ Lamarque, Olsen ηαζ Posner, μζ μπμίμζ ανκμφκηαζ ηυζμ 

ημκ βκςζηζηυ παναηηήνα ηδξ θμβμηεπκίαξ υζμ ηαζ ηδ δοκαηυηδηά ηδξ κα εηθνάγεζ 

έιιεζα δ άιεζα  ηδκ αθήεεζα. Θαζ  μζ ηνεζξ ακηζηίεεκηαζ ζηδκ δεζηή ηνζηζηή ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, ηαεχξ εεςνμφκ υηζ δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηδκ 

αζζεδηζηή απμηίιδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, ημ μπμίμ, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, 

είκαζ ηαθθζηεπκζηή ιμνθή ηαζ έηθναζδ. Ν Lamarque ζοκεζζθένεζ επζπθέμκ, ιε  ημ 

ένβμ ημο Philosophy of Literature, πενζεηηζηέξ ακαθφζεζξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

εεςνίαξ ηαζ πνάλδξ, μζ μπμίεξ ειπθμοηίγμοκ ηαζ ζοβηεηνζιεκμπμζμφκ ημ πθαίζζμ 

ηδξ ζογήηδζδξ βζα ηδ ζπέζδ δεζηήξ - θμβμηεπκίαξ. Ν Posner ηέθμξ, μ μπμίμξ 

ανίζηεηαζ ζε απεοεείαξ δζάθμβμ ηαζ ακηζπανάεεζδ ιε ηδ Nussbaum ζπεηζηά ιε ηδ 

δοκαηυηδηα δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηδξ 

θμβμηεπκίαξ βζα ελαβςβή δεζηχκ πνμηφπςκ, ηα μπμία πνμζακαημθίγμοκ ηδκ 

πνάλδ ηαζ δζεονφκμοκ ημ δεζηυ ηνζηήνζμ (ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ηςκ δζηαζηχκ, υπςξ 

οπμζηδνίγεζ δ Nussbaum ζημ ένβμ ηδξ Poetic Justice), ζοιαάθθεζ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ιζαξ ακηζπαναεεηζηήξ πνμζέββζζδξ ηςκ υνςκ δζελαβςβήξ ηδξ 

ζογήηδζδξ. 

Πηδ ζοκέπεζα, ελεηάγμκηαξ ημ ένβμ ηδξ Denham Metaphor and Moral Experience, 

εα επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε ημοξ υνμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ εζζάβμκηαζ δ αθήεεζα 

ηαζ δ βκχζδ ζηα πεδία ηδξ δεζηήξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ απ‟ υπμο ημοξ ελμαέθζζακ 

μζ Lamarque & Olsen. Ζ Denham πνμζεββίγεζ ιε ήπζμ νεαθζζιυ ηδκ δεζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ επζπεζνεί κα μνζμεεηήζεζ  ημκ βκςζζμθμβζηυ παναηηήνα ηδξ 

δεζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, ιέζα απυ ελαζνεηζηά ακαθοηζηέξ δζενεοκήζεζξ, εκχ, 

ηαοηυπνμκα, επζζδιαίκεζ ημοξ δζαφθμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ επζημζκςκμφκ ηαζ 

ακαηνμθμδμημφκηαζ δ δεζηή ηαζ δ  θμβμηεπκία. Πηδκ ηεθεοηαία ηδξ πνμζπάεεζα 

εεςνεί ακαβηαίμ κα οπάνπεζ ζηδ θμβμηεπκία έκα βκςζζμθμβζηυ οπυααενμ 

ακηίζημζπμ ιε αοηυ ηδξ δεζηήξ, εκχ πνμηείκεζ ςξ ηονίανπμ ιέζμ βζα ηδκ αβςβή 

ημο ακαβκχζηδ ημ θμβμηεπκζηυ ζπήια ηδξ ιεηαθμνάξ. Ρυζμ μζ βκςζζμηναηζηέξ 

επζδζχλεζξ ηδξ, βζα ηδκ δεζηή ηαζ ηδ θμβμηεπκία υζμ ηαζ μζ εηηεκείξ ηδξ ακαθμνέξ 

ηαζ ακαθφζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, εθυζμκ 

επζαεααζςεμφκ, είκαζ δοκαηυκ κα ζοιαάθμοκ απμθαζζζηζηά ζηδκ απυπεζνα αοηήξ 

ηδξ ιεθέηδξ κα οπεναζπίζεζ ηδ βκςζηζηή οπυζηαζδ ηδξ δεζηήξ υζμ ηαζ ηδκ 

ακάθμβδ (βκςζηζηά ηαζ αθδεεζαηά) ακηαπυηνζζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηα δεζηά 

αζηήιαηα.  

O Noël Carroll, ημο μπμίμο δφμ άνενα δζενεοκχκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ ηνζηζηά ζημ 

επυιεκμ ηεθάθαζμ, ζοκεπίγεζ ηδκ οπενάζπζζδ ημο βκςζηζημφ παναηηήνα ηδξ 

δεζηήξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ζηδκ μπμία απμδίδεζ, επίζδξ, ηδ δοκαηυηδηα ηδξ 
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εκκμζμθμβζηήξ ακάθοζδξ δεζηχκ εκκμζχκ. Πηυπμξ ημο είκαζ κα οπμζηδνίλεζ ημ 

βκςζηζηυ παναηηήνα ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ, κα ακαδείλεζ ημ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ 

ζηδ δζαζάθδζδ ηςκ δεζηχκ εκκμζχκ, κα επζζδιάκεζ ηα εηθναζηζηά ιέζα ιε ηα 

μπμία ακαδεζηκφεηαζ δ δεζηή δζάζηαζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ κα οπμζηδνίλεζ ηδκ 

επίδναζδ πμο αζηεί ζηδκ δεζηή αβςβή ημο ακαβκχζηδ.  θα αοηά έπμοκ ςξ 

απμηέθεζια κα ζοιπενζθαιαάκεηαζ δ δεζηή ακηίδναζδ ημο ακαβκχζηδ ζηα 

ηνζηήνζα ηδξ αζζεδηζηήξ απμηίιδζδξ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο. 

Ρέθμξ δ δζενεφκδζδ ηςκ θζθμζμθζηχκ εέζεςκ ζπεηζηά ιε ημκ βκςζζμθμβζηυ 

παναηηήνα ηδξ δεζηήξ ζηέρδξ ηαζ ημ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή αβςβή ημο 

ακαβκχζηδ, εα μθμηθδνςεεί ιε ηδκ ηνζηζηή ελέηαζδ  ζπεηζηχκ απυρεςκ, μζ 

μπμίεξ εηθνάγμκηαζ ζημ ένβμ ηδξ Alice Crary, Beyond Moral Judgment. Ρμ ένβμ, 

ήδδ απυ ημκ ηίηθμ ημο, οπυζπεηαζ ιία ακαηνμπή ή ημοθάπζζημκ ιία οπένααζδ. 

Ποιιάπμοξ, ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ κα απμδείλεζ υηζ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα  

δζαιυνθςζδξ δεζηήξ ζηέρδξ, δ μπμία δεκ παίνκεζ ηδ ιμνθή ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ, 

ακαγδηά δ Crary ζημκ φζηενμ Wittgenstein ηαζ ηδκ πναβιαηζζηζηή ημο βθςζζζηή 

εεςνία ηαζ ζημκ Austin ηαζ ηδ εεςνία ημο πενί νκηιηαθώλ ελεξγεκάησλ. Υξ πμζμ 

ααειυ επζηοβπάκεζ κα ακηθήζεζ απυ ημοξ δφμ ζημπαζηέξ ζημζπεία πμο ηδξ 

επζηνέπμοκ κα  δζεονφκεζ ιε δυηζιμ ηνυπμ ηζξ έκκμζεξ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ 

ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ, χζηε κα ιπμνέζεζ κα ζοιπενζθάαεζ ηδ θμβμηεπκία ζημοξ 

ηνυπμοξ ηδξ δεζηήξ ζηέρδξ, εα ημ παναημθμοεήζμοιε ζημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ 

ημο πνχημο ιένμοξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ. 

Πημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ δζαηνζαήξ δζενεοκχκηαζ εκδεζηηζηά ηάπμζα θμβμηεπκζηά 

ένβα πνμηεζιέκμο κα οπμζηδνζπεμφκ μζ δφμ άλμκεξ ηδξ ενεοκδηζηήξ ιαξ 

οπυεεζδξ: α) μ βκςζηζηυξ παναηηήναξ ηδξ δεζηήξ ηαζ α) δ δοκαηυηδηα 

ζοκαβςβήξ δεζηχκ ζοιπεναζιάηςκ απυ ηδ θμβμηεπκία. Γζα ημ ζημπυ αοηυ έπμοκ 

επζθεβεί, υπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζημκ πνυθμβμ, ηέζζενζξ  ζοββναθείξ: δ Charlotte 

Brontë, μ  Αθέλακδνμξ Ξαπαδζαιάκηδξ, μ Ian McEwan ηαζ μ Λίημξ Θέιεθδξ ημ 

ένβμ ηςκ μπμίςκ ακαθφεηαζ ζε ζζάνζεια ηεθάθαζα. 

Δπζδίςλή ιαξ ζ‟ αοηυ ημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ ιεθέηδξ είκαζ κα επζαεααζςεμφκ μζ 

οπμεέζεζξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί ζημ πνχημ ιένμξ υζμκ αθμνά ημκ 

επζζηδιμθμβζηυ παναηηήνα ηδξ δεζηήξ δζάζηαζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ημ νυθμ 

πμο δζαδναιαηίγεζ δ ίδζα δ θμβμηεπκία, ιε έιθαζδ ζηδκ εκζοκαίζεδζδ, ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ιε ηδκ δεζηή. 

Ρα ένβα έπμοκ επζθεβεί ιε ηνζηήνζμ υπζ ηυζμ ηδκ βεκζηυηενδ αζζεδηζηή ημοξ αλία, 

αθθά ηδκ πθδνυηδηα ιε ηδκ μπμία ακαπηφζζμοκ ηα εέιαηά ημοξ ςξ 

παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα ημο νεαθζζηζημφ ιοεζζημνήιαημξ παναηηήνςκ. Ρα 

ιοεζζημνήιαηα ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηέξ επμπέξ ηαζ, ςξ εη ημφημο, 

δζαθμνμπμζμφκηαζ ςξ πνμξ ημ φθμξ ηαζ ηδκ ηεπκζηή.  Δθυζμκ δ ακάθοζδ ημο 

παναηηήνα ηςκ δνχςκ ημοξ απμδεζπεεί επανηήξ, εθπίγμοιε υηζ εα δζαθακεί υπζ 

ιυκμ μ νυθμξ ηςκ ζηέρεςκ, ηςκ πνάλεςκ ηαζ ηςκ ειπεζνζχκ ημοξ, αθθά ηαζ μ 

νυθμξ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ ιοεζζημνδιαηζηήξ ηεπκζηήξ ζηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ δεζηήξ 

μπηζηήξ.  Πηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ηςκ ένβςκ δεκ ζοιπενζθάααιε ημ ηνζηήνζμ ηδξ 
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οζμεέηδζδξ ιζα ζοβηεηνζιέκδξ δεζηήξ ηακμκζζηζηήξ εεςνίαξ εη ιένμοξ ημο 

ζοββναθέα. Έηζζ, εηηυξ απυ ηδκ ακάδεζλδ ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ ηδξ 

εκζοκαίζεδζδξ, ζηδκ μπμία, υπςξ ζδιεζχζαιε παναπάκς, μ ακαβκχζηδξ 

ειπθέηεηαζ ιε πενζζζυηενμοξ απυ έκακ ηνυπμοξ, εθπίγμοιε κα ακαδεζπεμφκ 

πμθθέξ άθθεξ δεζηέξ πανάιεηνμζ μζ μπμίεξ,  πςνίξ απαναίηδηα κα οπμζηδνίγμοκ 

ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ δεζηή εεςνία, εα πνμαάθμοκ ηονίανπμοξ πανάβμκηεξ πμο 

ζοκηεθμφκ ζηδκ δεζηή δζαιυνθςζδ ημο ακενχπμο. 

  



21 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν 

 

1. Η αξραία δηακάρε από ηνλ Πιάησλα κέρξη ηνπο κνληέξλνπο ρξόλνπο: 

Οξηζκέλεο βαζηθέο ηνπνζεηήζεηο 

Πε ημοθάπζζημκ ηνία απυ ηα δέηα αζαθία πμο απανηίγμοκ ηδκ Πνιηηεία, μ Ξθάηςκ 

ηάκεζ ζαθείξ ακαθμνέξ ζημκ ημζκςκζηυ νυθμ ηδξ πμίδζδξ. Σςνίξ κα αιθζζαδηεί 

ηδκ εοπανίζηδζδ πμο πνμηαθεί δ πμίδζδ, (επζηή θονζηή ηαζ δναιαηζηή), ζημοξ 

αηνμαηέξ ηαζ εεαηέξ ηδξ, μφηε ηα ηαη‟ ανπήκ εεηζηά ζοκαζζεήιαηα απέκακηί ηδξ, 

θυβς ηδξ βαθμφπδζδξ ηςκ ζοιπμθζηχκ ημο ιε ηα ένβα ηςκ πμζδηχκ, επζπεζνεί κα 

επακαπνμζδζμνίζεζ ημ νυθμ ηδξ ζηδ δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηζξ 

ζοκέπεζέξ ηδξ ζε ιζα πνμηεζκυιεκδ ζδακζηή Ξμθζηεία. 

Ξαν‟ υθμ πμο, υπςξ επζζδιαίκεζ ηαζ μ Ξθάηςκ, δ δζαιάπδ θζθμζμθίαξ ηαζ 

θμβμηεπκίαξ έπεζ δζαπζζηςεεί ηαζ ζε πνμβεκέζηενεξ απ‟ αοηυκ επμπέξ18 ηαζ παν‟ 

υθμ πμο δ ελμνία ηδξ πμίδζδξ απυ ηδκ ζδακζηή Ξμθζηεία ημο επζαάθθεηαζ απυ ημκ 

μνευ θυβμ, είκαζ δζαηεεεζιέκμξ κα ηδ δεπηεί πίζς, ακ πανμοζζαζημφκ πεζζηζηά 

επζπεζνήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ ςθέθεζά ηδξ ζημοξ πμθίηεξ. 

Ζ ηεθεοηαία αοηή δέζιεοζδ ημο Ξθάηςκα είκαζ απμηαθοπηζηή ημο νυθμο πμο 

ακαβκςνίγεζ ζηδκ πμίδζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ επίδναζδξ πμο ιπμνεί κα αζηήζεζ 

ζε δεζηυ, πμθζηζηυ, ιεηαθοζζηυ ηαζ εεμθμβζηυ επίπεδμ. 

Πηα πνμακαθενεέκηα πεδία ακήημοκ άθθςζηε ηαζ αοηά πμο ηδξ ηαηαιανηονεί, 

ανπήξ βεκμιέκδξ ζηα αζαθία I ηαζ  III ημο ένβμο ημο Πνιηηεία. Νζ πμζδηέξ 

ηαηδβμνμφκηαζ εηεί υηζ πνμαάθθμοκ ιία αηαηάθθδθδ εεμθμβία ηαεχξ 

πανμοζζάγμοκ ημοξ εεμφξ βειάημοξ πάεδ (Ζζίμδμξ 387a).  Δκχ ζημ αζαθίμ III ηδξ 

Ξμθζηείαξ αοηυ πμο ζηδθζηεφεηαζ ηονίςξ είκαζ δ ιζιδηζηή δζάζηαζδ ηδξ πμίδζδξ. 

Γζάποηδ είκαζ ζημ ένβμ ημο Ξθάηςκα δ εκηφπςζδ υηζ δ πμίδζδ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ 

ιένμξ ηδξ νδημνζηήξ. Ξνάβια ημ μπμίμ λεηάεανα δζαηείκεηαζ μ Πςηνάηδξ ζημ 

Γνξγία, παναηηδνίγμκηαξ ηδκ πμίδζδ ςξ έκα είδμξ νδημνζηήξ (502c). 

Πημ αζαθίμ ΗΗΗ ηδξ Ξμθζηείαξ υιςξ αοηυ, ημ μπμίμ ζηδθζηεφεηαζ ηονίςξ είκαζ δ 

ιζιδηζηή δζάζηαζδ ηδξ πμίδζδξ. Ζ επζθμβή αοηή ημο Ξθάηςκα αθμνιάηαζ απυ ιία 
                                                           
18

Απόδειξθ αποτελεί θ αποτφπωςθ αυτισ τθσ διαμάχθσ ςτθ γλϊςςα μζςω, ενδεικτικϊν εκφράςεων που 
αποδίδονται ςτουσ ποιθτζσ και που παρακζτει ο Ρλάτων ςτο  βιβλίο Χ τθσ Πολιτείασ, αναφερόμενεσ ςτθ 
διαμάχθ των παλιότερων φιλοςόφων (Θράκλειτο, Ξενοφάνθ, Εμπεδοκλι κ.α.) με τον  Θςίοδο και τον  Πμθρο 
για τισ απαρχαιωμζνεσ κεολογικζσ αντιλιψεισ τουσ. Βζβαια,  κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι τθν εποχι εκείνθ 
δεν υπιρχε διαμορφωμζνθ ζννοια λογοτεχνίασ ι και «καλϊν τεχνϊν»  - ο όροσ λογοτεχνία με τθ ςθμερινι του 
ςθμαςία εμφανίηεται μόλισ ςτα τζλθ του 19

ου
  αιϊνα – αλλά θ αντίλθψθ τθσ ποίθςθσ θ οποία απαςχολεί τον 

Ρλάτωνα προαναγγζλλει ι και αντιςτοιχεί με τθ δικι μασ ζννοια τθσ καλλιτεχνικισ γενικότερα και ειδικότερα 
τθσ λογοτεχνικισ δθμιουργίασ.  
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ζεζνά παναδμπχκ, ζδιακηζηυηενδ ηςκ μπμίςκ είκαζ αοηή πμο αθμνά ημκ ηνυπμ 

δζαιυνθςζδξ ημο παζδζημφ ηαζ κεακζημφ παναηηήνα. Π‟ αοηήκ ηδ δζαιυνθςζδ 

ακαβκςνίγεζ ημ ζδιακηζηυ νυθμ ηδξ ιίιδζδξ, ηαεχξ απυ ιζηνή δθζηία, ιέζς ηδξ 

ζοκήεεζαξ, δζαπθάεεζ ακάθμβα ημ παναηηήνα (395d). Αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ βζα 

ημκ μπμίμ μ Ξθάηςκ δεκ ηδκ απμννίπηεζ εκηεθχξ ζηδκ πμίδζδ (ημοθάπζζημκ ζημ 

ζδιείμ αοηυ), αθθά επζηνέπεζ ηδ ιίιδζδ ηαθχκ ηαζ πνδζηχκ ακενχπςκ (398b).  

Κία άθθδ παναδμπή, ιε ζδιακηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ηδ θεζημονβία ηδξ ιίιδζδξ, δ 

μπμία ζηδνίγεζ ηαζ ηδκ πνμδβμφιεκδ άπμρδ, είκαζ υηζ δ θφζδ ημο ακενχπμο είκαζ 

ιε ηέημζμ ηνυπμ ηειαπζζιέκδ ςξ πνμξ ηζξ ζηακυηδηέξ ηδξ, χζηε κα ιδκ ηαηαθένκεζ 

κα ιζιείηαζ πμθθά πνάβιαηα ιαγί (395b). Ζ παναδμπή αοηή ακαδεζηκφεζ ημ 

ζδιακηζηυ νυθμ ηδξ ιίιδζδξ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, αθθά ηαζ ζηδκ 

ημζιμεεςνία ημο Ξθάηςκα, ηδξ ιίιδζδξ δδθαδή ςξ ημο ακχηενμο ζδιείμο 

ακέθζλδξ αοημφ ημο ηυζιμο ςξ πνμξ ημκ ηυζιμ ηςκ ζδεχκ. Γφμ ηυζιμζ ζαθχξ 

δζαπςνζζιέκμζ απυ ημ αυναημ. Έηζζ μ άκενςπμξ (επμιέκςξ ηαζ μζ θνμονμί, βζα 

ηδκ ακαηνμθή ηςκ μπμίςκ ζηδκ ζδακζηή πμθζηεία βίκεηαζ δ πανμφζα ζογήηδζδ) 

ιπμνεί ιε επζηοπία κα ιζιδεεί ιία ζδζυηδηα. Πημοξ θνμονμφξ επζηνέπεηαζ απυ ηδκ 

παζδζηή ημοξ δθζηία ιυκμ δ ιίιδζδ ηδξ ακδνείαξ.  

Κία αηυιδ άπμρδ ημο Ξθάηςκα, δ μπμία έπεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα, υζμκ αθμνά ηδ 

εεςνία ημο πενί θμβμηεπκίαξ, ηαζ πανμοζζάγεζ εκδζαθένμκ βζα ηδκ πανμφζα 

ιεθέηδ, είκαζ αοηή δ αηναία ημπμεέηδζή ημο υηζ δ ιίιδζδ επδνεάγεζ ηυζμ πμθφ 

ζοββναθέα, δεμπμζμφξ ηαζ αηνμαηέξ πμο κα ιδκ ιπμνμφκ, θυβς ηδξ ηαφηζζδξ ιε 

ημοξ παναηηήνεξ, κα απεηδοεμφκ ημκ πνμααθθυιεκμ νυθμ ζηδκ πναβιαηζηή ημοξ 

γςή. Αοηυ είκαζ απμηέθεζια ημο βεβμκυημξ υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα, ηα μπμία αζχκεζ 

μ εεαηήξ, μ Ξθάηςκ ηα ημπμεεηεί ζημ άθμβμ ιένμξ ηδξ ροπήξ, εηεί υπμο μ θυβμξ 

δεκ έπεζ πνυζααζδ ηαζ, ςξ εη ημφημο, ηα αζχκεζ ακελέθεβηηα ζε πανυιμζεξ 

πενζζηάζεζξ είηε ςξ εεαηήξ είηε ζηδκ πναβιαηζηή ημο γςή. Δδχ, ακ ηαζ ιε έκημκα 

δζαζηνεαθςηζηυ ηνυπμ, ακαδεζηκφεηαζ δ δζάζηαζδ εηείκδ ηδξ θμβμηεπκίαξ πμο 

απαζηεί ηδκ ηαφηζζδ ηαζ ηδ ζοιπάεεζα ιε ημοξ παναηηήνεξ ημο ένβμο (υ,ηζ μ 

Ανζζημηέθδξ πενζβνάθεζ ιε ηδ θνάζδ δη’ ειένπ θαη θόβνπ) ακαθμνζηά ιε ηδ 

αίςζδ ακηίζημζπςκ ζοκαζζεδιάηςκ πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί ημ επζδζςηυιεκμ 

απμηέθεζια ηδξ ηάεανζδξ, ημ μπμίμ μ Ξθάηςκ απμζζςπά ή δεκ ακαβκςνίγεζ. Κε 

άθθα θυβζα, μ Ξθάηςκ ακαβκςνίγεζ ημκ παζδεοηζηυ νυθμ ηδξ πμίδζδξ ηαζ ημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αοηυξ επζηοβπάκεηαζ. Δπεζδή, υιςξ,  δεκ επζηνέπεζ ιία 

ζημπαζηζηή απυζηαζδ, ηαηανβεί ημκ πνμζςπζηυ παναηηήνα ημο αζχιαημξ 

αθήκμκηαξ ηδκ πνμζςπζηυηδηα εηηεεεζιέκδ ζημκ ηίκδοκμ ηδξ  δζάανςζδξ ηαζ ηδξ 

αθθμηνίςζδξ. 

Κζα αηυιδ παναδμπή (397c) ακαδεζηκφεζ ιία εκδζαθένμοζα άπμρδ ημο Ξθάηςκα 

βζα ηδ εεχνδζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ.  Ζ άπμρδ αοηή αθμνά ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο 

πενζεπμιέκμο ιε ημ νοειυ ηαζ ηδκ ανιμκία (ηδξ ζοκμδεοηζηήξ ιμοζζηήξ), 

επμιέκςξ ηαζ αοημφ πμο ειείξ απμηαθμφιε φθμξ.  Άνα αθμνά ηδ ζφκδεζδ 

ιμνθήξ – πενζεπμιέκμο, βεβμκυξ ημ μπμίμ δεκ απέπεζ πμθφ απυ ηδ ζφβπνμκδ 

ημπμεέηδζδ, ζπεηζηά ιε ημ δεζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ημκ 
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ηνυπμ πμο επζδνά αοηυ ζηδ ιμνθή ή ημ φθμξ ημοξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ  βεκζηυηενδξ 

ακηίθδρδξ βζα ηδκ αζζεδηζηή θεζημονβία  ηςκ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ.  Ν Ξθάηςκ 

ζε ηάεε πενίπηςζδ, αλζχκεζ ημκ έθεβπμ ηδξ πμίδζδξ, ζηδκ μπμία εα έπμοκ 

πνυζααζδ μζ πμθίηεξ. 

Υξ ζδιενζκμί ακαβκχζηεξ απμνμφιε ιε αοηή ηδκ ζδζυηοπδ ιμνθή θμβμηνζζίαξ πμο 

μ Ξθάηςκ επζεοιεί κα επζαάθθεζ ζηδκ πμίδζδ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ ηναβςδία, ζηδκ 

μπμία ηαζ ακαβκςνίγεζ ηδκ ημνφθςζδ ηδξ ιζιδηζηήξ θεζημονβίαξ· ιζαξ θεζημονβίαξ 

ηδξ ηναβςδίαξ δ μπμία ακαβκςνίγεηαζ, άθθςζηε, ανβυηενα ηαζ ζημκ ανζζημηεθζηυ 

μνζζιυ ηδξ. Ξίζς αέααζα απυ ηδκ αηναία, βζα ηα ζδιενζκά δεδμιέκα, ημπμεέηδζδ 

ημο Ξθάηςκα, ςξ πνμξ ηδ θμβμηνζζία, πνέπεζ κα εοιυιαζηε υηζ ανίζηεηαζ μ 

ηεκηνζηυξ νυθμξ πμο επζθοθάζζεζ βζα ηδκ ροπή ζηδ δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ κέςκ. 

,ηζ θμζπυκ εα ιπμνμφζε κα ηδκ ελαπνεζχζεζ ηνίκεηαζ απμννζπηέμ.19 

Ν Ξθάηςκ θηάκεζ, υπζ πςνίξ ακαημθμοείεξ,  ζηδ απυννζρδ ηδξ πμίδζδξ. Ζ πμίδζδ, 

ακαιμπθεφμκηαξ ζοκαζζεήιαηα, απεοεφκεηαζ ζημ άθμβμ ιένμξ ηδξ ροπήξ, εηεί 

πμο μ θυβμξ δεκ ιπμνεί κα πανέιαεζ ηαζ κα δζμνεχζεζ  ηζξ εκηοπχζεζξ. 

Πημ αζαθίμ X μ Ξθάηςκ απακηά ζημ ενχηδια, ημ μπμίμ ειπενζέπεζ ηαζ αοηή ηδκ 

αίζεδζδ ηδξ ακαημθμοείαξ, βζαηί, δδθαδή, ζημ ηέθμξ δεκ ηναηά ηδ ιίιδζδ ηςκ 

πνδζηχκ ακενχπςκ ζηδκ πμίδζδ, πανά ηδκ απμννίπηεζ μθμζπενχξ.  Θαεμνζζηζηυ 

ακαδεζηκφεηαζ, εκ πνμηεζιέκς, ημ βεβμκυξ υηζ απέπεζ πμθφ απυ ηδκ αθήεεζα, ημ 

μκ, ηδκ μοζία ηαζ ηδκ ζδέα ηςκ πναβιάηςκ.  Ποβηεηνζιέκα δ πμίδζδ, επεζδή είκαζ 

ακαπανάζηαζδ ηδξ ακαπανάζηαζδξ (εεςνία ζδεχκ) απέπεζ ηνεζξ ααειμφξ (599a), 

(602c) απ‟ ημ πνάβια ηαεαοηυ ηαζ, επμιέκςξ, είκαζ ιία ιίιδζδ πμο δε ιαξ 

πνεζάγεηαζ, ηαεχξ ζηενείηαζ βκχζδξ ηαζ αθδεείαξ, ηα μπμία μζ πμζδηέξ ειιέζςξ 

αθήκμοκ κα εκκμδεεί υηζ ηαηέπμοκ.  Ρμ βεβμκυξ θμζπυκ υηζ δ πμίδζδ δεκ λένεζ βζα 

ηζ πνάβια ιζθά, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ βεβμκυξ ηδξ άηνζηδξ επίδναζδξ πμο αζηεί 

ζηζξ ροπέξ ηαζ ημ παναηηήνα ηςκ εεαηχκ ηδξ, ηδκ ηαεζζηά επζηίκδοκδ βζα ηδ 

δζαπαζδαβχβδζδ ηαζ, έηζζ, ηδ εέηεζ ζημ ζηυπαζηνμ ημο Ξθάηςκα.  Ζ θζθμζμθία, 

θυβς ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ, παίνκεζ ημ νυθμ ημο ηνζηή ηςκ ζζπονζζιχκ ηδξ 

πμίδζδξ πενί βκχζεςξ ηαζ αθήεεζαξ.  Ζ πνμηεζκυιεκδ άπμρδ απυ ημκ Πςηνάηδ 

ζημκ Ίσλα πενί εείαξ έιπκεοζδξ ηςκ πμζδηχκ δεκ απμηαεζζηά ηδ ζπέζδ ηςκ 

πμζδηχκ ιε ηδ βκχζδ, εκμναηζηχ ης ηνυπς, πανά ιυκμ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα 

επζδνμφκ ακαπυθεοηηά ζημοξ εεαηέξ ηαζ αηνμαηέξ ημοξ ζακ ιαβκήηδξ.  Έηζζ, ηαζ 

εκχ δ ηνζηζηή παναιέκεζ, απυ ηδκ υθδ δζαπναβιάηεοζδ ιπμνμφιε, αάζζια πθέμκ, 

κα ηναηήζμοιε ηδκ μιμθμβία βζα ημκ παζδεοηζηυ νυθμ ηδξ πμίδζδξ 20  ηαζ ηδκ 

                                                           
19

 Για μια ενδιαφζρουςα άποψθ θ οποία ςυγκρίνει τθν προςζγγιςθ του Ρλάτωνα προσ τθν ποίθςθ με τθν 
κριτικι αντιμετϊπιςθ των λαϊκϊν, «φτθνϊν» μορφϊν ψυχαγωγικισ τζχνθσ  - όπωσ «φτθνϊν» 
μυκιςτορθμάτων και των ςιριαλ τθσ τθλεόραςθσ, Βλ. Νεχαμάσ 1999 και ιδιαίτερα το δοκίμιο “Plato and the 
Mass Media”  
20

 Μία κζςθ υπζρ τθσ χρθςιμότθτασ τθσ «θκικά ορκισ» ελεγχόμενθσ ποίθςθσ ςτθν οποία επανζρχεται και 
ςτουσ Νόμουσ (664672e), όπου ομολογεί ότι, όταν θ τζχνθ είναι ςωςτι, βοθκά ςτθ ςωςτι διάπλαςθ του 
χαρακτιρα 
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απμνία βζα ηδ δζαθμβζηή ιμνθή, ηδκ μπμία μ ίδζμξ μ Ξθάηςκ δζάθελε κα δχζεζ ζηδ 

θζθμζμθζηή ημο πναβιάηεοζδ, ιζα ιμνθή ιε μιμθμβδιέκμ αζζεδηζηυ ηάθθμξ.21 

Έπεζ οπμζηδνζπηεί υηζ μ Ανζζημηέθδξ ζηδκ Πνηεηηθή απακηά ηαζ ζηδκ ηνζηζηή, ηδκ 

μπμία αζηεί μ Ξθάηςκ ζηδκ πμίδζδ ζημ ένβμ ημο Πνιηηεία. Ακ ηαζ ημ ηφνζμ 

ιέθδια ημο Ανζζημηέθδ ζημ εκ θυβς ένβμ είκαζ κα ελεηάζεζ ηζ είκαζ πμίδζδ ηαζ 

πχξ έκα ένβμ ηαημνεχκεζ κα πνμηαθέζεζ ηδκ μζηεία δδμκή, υ,ηζ δδθαδή ειείξ 

ζήιενα, εκ πμθθμίξ, απμηαθμφιε αζζεδηζηή απυθαοζδ, εκίμηε απμηθίκεζ απ‟ αοηή 

ηδ βναιιή ελέηαζδξ ηδξ πμίδζδξ βζα κα αζπμθδεεί ηαζ ιε πναηηζηά εέιαηα, 

εέθμκηαξ πζεακυκ κα απακηήζεζ ζηδκ ηνζηζηή, δ μπμία είπε αζηδεεί ζηδκ πμίδζδ 

ηυζμ απυ ημκ Ξθάηςκα υζμ ηαζ απυ άθθμοξ. Γεκ είκαζ θίβα ηα ζδιεία ημο ένβμο, 

άθθςζηε, υπμο ζαθχξ οπαζκίζζεηαζ υηζ απακηά ζε ηνζηζηή πμο έπεζ αζηδεεί ζηδκ 

ηναβςδία ή ηδκ πμίδζδ βεκζηυηενα.  

Ζ ζαθήξ άπμρή ημο οπέν ηδξ ιίιδζδξ, ηδκ μπμία εηθνάγεζ ζηδκ ανπή ημο ένβμο 

αοημφ, ηαεχξ ιάθζζηα ηδκ ακαβμνεφεζ ηαζ αοηυξ ζε ααζζηυ ποθχκα ημο είδμοξ 

ηδξ πμίδζδξ, δ μπμία ηαη‟ ελμπήκ ακαθφεηαζ ζημ εκ θυβς ένβμ, δδθαδή ηδξ 

ηναβςδίαξ, ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ δδμκή πνμηφπηεζ απυ ηδ θεζημονβία 

αηνζαχξ ηδξ ιίιδζδξ, δ μπμία, ακηί κα ειπθέηεηαζ ζε ιζα δμοθζηή απμιίιδζδ, 

υπςξ ζζπονίγεηαζ μ Ξθάηςκ, πνμζθένεζ ζημ εεαηή βκχζδ ηςκ ηαευθμο είηε άιεζα 

(πςνίξ ζοθθμβζζιμφξ), είηε έιιεζα (ιέζς ζοθθμβζζηζηήξ δζαδζηαζίαξ), είηε ιέζς 

ηδξ θακηαζίαξ, είηε ιέζς ηδξ ζοβηίκδζδξ.  Υξ εη ημφημο, μ εεαηήξ μοδυθςξ 

απμβοικχκεηαζ, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ Ξθάηςκ, απυ ηδ θμβζηή ηαζ ηδκ δεζηή ημο 

ζηεοή, ακηίεεηα, υθα αοηά πνμτπμηίεεκηαζ απυ ημκ Ανζζημηέθδ, πνμηεζιέκμο δ 

πμίδζδ κα πεηφπεζ ημ δζαηνζηυ ηδξ νυθμ ιε αάζδ ηα εζςηενζηά αοηά ηνζηήνζα. Ν 

Ανζζημηέθδξ δεκ έπεζ ηζξ ιεηαθοζζηέξ δεζιεφζεζξ ημο Ξθάηςκα βζα ημκ ηυζιμ ηςκ 

ζδεχκ. ,ηζ ιζιείηαζ δ πμίδζδ είκαζ ιζα εοθοχξ επελενβαζιέκδ ηαζ ακαθοιέκδ 

                                                           
21

 Θ Nussbaum, όπωσ κα ζχουμε τθν ευκαιρία να δοφμε ςτο κεφάλαιο που ακολουκεί, κάνει κάποιεσ 

επιςθμάνςεισ που επιχειροφν να απαντιςουν ςτθν παραπάνω απορία. Κατ’ αρχάσ ςθμειϊνει ότι θ μορφι τθσ 

πραγματείασ που ανζπτυξε ο Αριςτοτζλθσ δεν υπιρχε όταν ζγραφε ο Ρλάτων. Αντίκετα για πολλά 

διαφορετικά είδθ αδιαχϊριςτα θ τρζχουςα μορφι ιταν θ ποιθτικι. (π.χ. Ραρμενίδθσ κ.α.). Σθμαντικότερθ 

όμωσ βρίςκω τθν επιςιμανςθ που κάνει αργότερα ςτο ίδιο ζργο, όταν αποδίδει τθν υιοκζτθςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μορφισ του διαλόγου από τον Ρλάτωνα ςτθ κζλθςι του να απευκυνκεί ςτο ςφνολο των 

ανκρϊπων τθσ εποχισ του και να τουσ επιςθμάνει τθ ςωςτι χριςθ αυτοφ του είδουσ λόγου θ οποία είναι θ 

αναφορά ςτθ διάνοια ωσ μοναδικι πθγι τθσ αλικειασ και όχι ςτα αιςκιματα και ςυναιςκιματα κακϊσ με 

τθν πρακτικι τουσ αυτι οι ποιθτζσ δυναμϊνουν το άλογο μζροσ τθσ ψυχισ, ενϊ τα ίδια, μακράν του να είναι 

ουδζτερα αναφορικά με τθ διάνοια και το λόγο,  μασ αποςποφν απ’ αυτζσ τισ νοθτικζσ δυνάμεισ και 

εμποδίηουν τθ ςωςτι λειτουργία τουσ. Ωσ εκ τοφτου θ ποίθςθ και θ τραγωδία που απευκφνονται ςτα 

αιςκιματα και τα ςυναιςκιματά μασ είναι μθ ανεκτζσ κακϊσ είναι μζςα ζκφραςθσ επιηιμια για τθν 

αναηιτθςθ τθσ αλικειασ. Αντ’ αυτϊν, όπωσ επιςθμαίνει θ Nussbaum, ο Ρλάτωνασ προςφζρει ζνα «κακαρό 

κρυςτάλλινο κζατρο τθσ διάνοιασ». Nussbaum 1986: 133 
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εζςηενζηή πναβιαηζηυηδηα, έηζζ δ απμιάηνοκζδ ηδξ ιίιδζδξ απυ ημ πνςηυηοπμ 

ηδξ ζδέαξ ημο Ξθάηςκα δεκ θαίκεηαζ κα ημκ αθμνά. 

Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ, βίκεηαζ ηαηακμδηυ βζαηί, ήδδ ζηδκ εζζαβςβή ημο ένβμο ημο, 

μ Ανζζημηέθδξ απμδίδεζ ιεβάθδ αλία ζηδ ιίιδζδ βζα ηδ δζαπαζδαβχβδζδ ημο 

ακενχπμο, αθθά ηαζ ηδ εεςνεί ςξ εζδμπμζυ δζαθμνά, ηαεχξ δ ιζιδηζηή ζηακυηδηα 

είκαζ ζφιθοημ παναηηδνζζηζηυ ημο, αθθά ηαζ ζδιείμ οπενμπήξ ημο ζε ζπέζδ ιε ηα 

άθθα έιαζα υκηα.  Ζ ιίιδζδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ιάεδζδ. Νθυηθδνδ δ ηέπκδ ιζιείηαζ, 

εκχ ηα είδδ ηδξ ηέπκδξ δζαθμνμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ηα ιέζα, ημ ακηζηείιεκμ ή 

ημκ ηνυπμ ηδξ ιίιδζδξ.  Ξνμηεζιέκμο βζα ηδκ πμίδζδ, ηαζ εζδζηυηενα βζα ηδκ 

ηναβςδία, δ ιίιδζδ επζηεθείηαζ ιέζς ηδξ δνάζδξ, εκχ ημ ακηζηείιεκυ ηδξ, 

ακηίεεηα απυ ηδκ ηςιςδία, είκαζ μζ πνάλεζξ ηςκ εοβεκχκ ακενχπςκ.  Αοηυ 

ζοιααίκεζ, βζαηί δ πμζυηδηα ηςκ ακενχπςκ ελανηάηαζ απυ ηζξ πνάλεζξ ημοξ, εκχ μζ 

ηεθεοηαίεξ είκαζ απμηέθεζια είηε ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ είηε ηςκ δεζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ αηυιςκ.  Νζ πνάλεζξ ηςκ εοβεκχκ παναηηήνςκ, μζ μπμίμζ 

απυ άβκμζα δζαπνάηημοκ ζθάθιαηα ηαζ αιανηάκμοκ, πνμηαθμφκ ζημοξ εεαηέξ δφμ 

ζοκαζζεήιαηα: ημ έθεμξ ηαζ ημ θυαμ. Αοηά επζηεθμφκ ιζα ροπμθμβζηή αθθά ηαζ, 

ηαη‟ επέηηαζδ, ημζκςκζηή θεζημονβία ζηδκ πμίδζδ. Δπζθένμοκ ζοκαζζεδιαηζηή 

ηάεανζδ ζημοξ εεαηέξ, εκχ επζπθέμκ απυννμζα ηδξ ροπμθμβζηήξ αοηήξ ηάεανζδξ 

είκαζ μζ εεαηέξ κα απαθθάζζμκηαζ απυ ηάπμζεξ ακενχπζκεξ ηάζεζξ, υπςξ είκαζ δ 

αθαγμκεία, ιε απμηέθεζια κα ηαεαίνεηαζ υθδ δ πυθδ.22 

Ζ βκςζηή νήζδ ημο Ανζζημηέθδ «θζθμζμθχηενμκ ηαζ ζπμοδαζυηενμκ πμίδζδξ 

ζζημνίαξ εζηίκ», ηαεχξ ηαζ δ αζηζμθυβδζή ηδξ «δ ιεκ βαν πμίδζζξ ιάθθμκ ηα 

ηαευθμο, δ δ‟ ζζημνία ηα ηαε‟ έηαζημκ θέβεζ»,23 ζαθχξ απμηαθφπηεζ ηδ εέζδ ημο 

Ανζζημηέθδ ακαθμνζηά ιε ηδ θζθμζμθζηή δζάζηαζδ ηδξ πμίδζδξ, ηδκ μπμία 

ιάθζζηα απμδίδεζ ζημ υηζ ηαζ εηείκδ (δ πμίδζδ), υπςξ ηαζ δ θζθμζμθία, αζπμθείηαζ 

ιε βεκζηέξ ανπέξ ή ηαηαζηάζεζξ ηαζ υπζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ.  Έηζζ δ 

πμίδζδ δζαζχγεηαζ, ηαεχξ ηαζ αοηή, ιε ημκ ηνυπμ ηδξ ηαζ ηα ιέζα πμο 

πνμακαθέναιε, ακαγδηά ηδκ αθήεεζα. Ρδκ ίδζα ζηζβιή, υιςξ, απμηαθφπηεζ ηαζ ηδκ 

ζδζαίηενδ θφζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ιίιδζδξ εη ιένμοξ ημο πμζδηή, ιζαξ ιίιδζδξ, 

δ μπμία απέπεζ ιαηνάκ απυ ηδ δμοθζηή ακαπανάζηαζδ ηαζ δ μπμία επζηεθεί ιζα 

ζοιιεημπζηή δδιζμονβζηή επελενβαζία ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ απυ ημκ ακενχπζκμ 

κμο, ιε ηδκ ελαβςβή ημο ηαευθμο απυ ηα επί ιένμοξ. Ξνυηεζηαζ βζα ιζα ιίιδζδ, 

πάκηα ζε ζπέζδ ιε ημκ άκενςπμ, ηα πάεδ, ηα ήεδ ηαζ ηζξ πνάλεζξ ημο, ηα μπμία 
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 Με το κζμα τθσ κάκαρςθσ ςυνδζονται μία ςειρά ερμθνευτικά προβλιματα που αφοροφν τθν ορκι τθσ 
κατανόθςθ. Για παράδειγμα το ερϊτθμα αν ο Αριςτοτζλθσ πιςτεφει ότι θ κάκαρςθ μασ απαλλάςςει από τα 
ςυναιςκιματά μασ (με τθν ιατρικι τθσ ζννοια) ι μασ βοθκά να τα εξευγενίςουμε (με τθ κρθςκευτικι τθσ 
ζννοια). Αρκετά προβλιματα ςυνδζονται και με το ακριβζσ περιεχόμενο των ςυναιςκθμάτων του ελζουσ και 
του φόβου τα οποία οδθγοφν ςτθν κάκαρςθ, και τα οποία προκαλοφνται από τα πακιματα των θρϊων αλλά 
και θ δομι των ζργων. Ρεριςςότερα πάνω ς’ αυτό το κζμα βλ. ςτθν εκτενι βιβλιογραφία ( μεταξφ άλλων και 
τουσ Butcher 1898,   Fairchild 1916,  Barnes 1995,  Bushman, Baumeister and Stack 1999, Baron and  

Richardson 2004).  
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ηαζ απμηεθμφκ ηα ακηζηείιεκά ηδξ, δ μπμία ηαηαθήβεζ ζηδκ ηάεανζδ ιε ηδ 

δζάζηαζδ πμο ηδξ απμδχζαιε παναπάκς. 

Ρμ ίδζμ ημ εβχ ημο ηαθθζηέπκδ θαίκεηαζ κα πάκεηαζ ζημ ηαευθμο ηδξ ανπαίαξ 

πμίδζδξ, ηάηζ ημ μπμίμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ εεαηή ηαζ αηνμαηή ηδξ πμίδζδξ, πςνίξ 

υιςξ αοηυ κα ζδιαίκεζ ηδκ άηνζηδ οζμεέηδζδ πνμηφπςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ, αθμφ 

υ,ηζ ζοκηεθεί  ζηδκ ηαφηζζδ ημο εεαηή ιε ημοξ ήνςεξ, δδθαδή δ θεζημονβία ημο 

εθέμοξ, ημο θυαμο, αθθά ηαζ ηδξ ζοκαηυθμοεδξ ηάεανζδξ, είκαζ αηνζαχξ ηα 

ζημζπεία εηείκα ηδξ ιίιδζδξ ζηδκ ηναβςδία πμο ηδκ ηάκμοκ νεαθζζηζηυηενδ ηαζ 

παζδεοηζηυηενδ. 

Πηδκ Πνηεηηθή ημο μ Ανζζημηέθδξ αθήκεζ κα εκκμδεεί υηζ δ πμίδζδ, παν‟ υθδ ηδκ 

ακελανηδζία ηδξ ςξ είδμξ ηέπκδξ ηαζ πανυθδ ηδκ ζδζαζηενυηδηα ημο ζηυπμο ηδξ κα 

πνμηαθεί ηδκ αζζεδηζηή ζοβηίκδζδ (δδμκή) ιέζς ηδξ ιίιδζδξ, δεκ είκαζ άιμζνδ 

δεζηήξ απμηίιδζδξ, υπζ υιςξ ςξ ηέπκδ αθθά ςξ νυθμξ ζηδκ πμθζηζηή γςή ηαζ ζηδ 

ζοβηνυηδζδ ημο πμθίηδ. Γζηαζμφιαζηε, θμζπυκ, κα ζοιπενάκμοιε υηζ μ 

άκενςπμξ, ςξ δεζηή πνμζςπζηυηδηα, ηαεμνίγεζ ηαζ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ θεζημονβία 

ηδξ πμίδζδξ ζηδκ πυθδ. Θαεμνίγεζ ημ είδμξ ηδξ δδμκήξ πμο ανιυγεζ ζηδκ ηέπκδ 

ηδξ πμίδζδξ ηαζ ηαεμνίγεηαζ, ηαεχξ ιεηέπεζ ζημ ηαευθμο δζα ηδξ ιζιδηζηήξ 

θεζημονβίαξ ηδξ πμζήζεςξ. 

Ξενζζζυηενα βζα ημ νυθμ ηδξ δεζηήξ ζηδκ πμίδζδ ηαηά Ανζζημηέθδ εα ιπμνμφζακ 

ίζςξ κα ακαθένμκηαζ, υπςξ επζζδιαίκεζ ηαζ μ Η. Ποημοηνήξ ζηδκ εζζαβςβή ηδξ 

εθθδκζηήξ έηδμζδξ ηδξ  Πνηεηηθήο,24 ζηα Πνιηηηθά ημο Ανζζημηέθδ, ένβμ ημ μπμίμ 

υιςξ δεκ δζεζχεδ αηέναζμ. 

Ρδκ ηναβςδία ςξ πνυηοπμ ηδξ πμίδζδξ δέπεηαζ ηαζ μ Ννάηζμξ, μ ζδιακηζηυξ 

Ιαηίκμξ θονζηυξ ηαζ ζαηζνζηυξ πμζδηήξ ημο πνχημο αζχκα π.Σ., μ μπμίμξ εηεέηεζ 

ηδ εεςνία ημο βζα ηδ θμβμηεπκία ζε ιία επζζημθή πνμξ ημκ Ξίζμ, ήνςα ημο 

εναηζημφ πμθέιμο ηαζ αβαπδηυ αλζςιαημφπμ ηδξ Οχιδξ ηαζ ζδζαζηένςξ πνμξ ημκ 

βζυ ημο, μ μπμίμξ θαίκεηαζ υηζ εκδζαθενυηακ κα βίκεζ πμζδηήξ.  Ζ επζζημθή αοηή 

ηζηθμθμνείηαζ: Ars Poetica.  Πε αοηήκ, υπςξ ηαζ μ Ανζζημηέθδξ, ημπμεεηεί ηδκ 

επζηοπία ημο ένβμο ζημ απμηέθεζια, δδθαδή ζηδκ επίδναζδ πμο έπεζ ζημ ημζκυ, δ 

μπμία, ζηδκ πενίπηςζδ ημο Ννάηζμο, πενζβνάθεηαζ ςξ οπμηίκδζδ ημο 

εκδζαθένμκημξ ημο ημζκμφ βζα ηα δζαδναιαηζγυιεκα ζηδ ζηδκή ηαζ ςξ 

ζοκαζζεδιαηζηή ακηαπυηνζζδ. 

Γζα άθθδ ιζα θμνά, μ Ννάηζμξ επζζδιαίκεζ ζημ ηείιεκυ ημο εηείκμ πμο πναβιαηζηά 

εεςνεί ηεκηνζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ επζηοπία ημο πμζδηζημφ εβπεζνήιαημξ ηαζ πμο 

δεκ είκαζ άθθμ απυ ηδ βκχζδ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ ηαζ ροπμθμβίαξ ηαζ ηδ 

ζςζηή δζάηνζζδ ηςκ ακενχπζκςκ δεζηχκ επζηαβχκ πνμξ ημκ πθδζίμκ ηαζ ηδκ 

ημζκςκία, ηαζ ιάθζζηα αοηυ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ηνυπμ ζαθή ηαζ ηαηαζηαθαβιέκμ, 

μ μπμίμξ εα έπεζ ηδ δφκαιδ ηαζ ηδκ ηέπκδ κα πνμζεθηφεζ, κα ζηακμπμζεί ηαζ κα 
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ζοβηζκεί ημοξ εεαηέξ.  Ζ πθήνδξ απμδμπή ημο πμζδηζημφ ένβμο ένπεηαζ, ηαηά ημκ 

Ννάηζμ, μ μπμίμξ ηαοηίγεζ ηδ βκχιδ ημο ι‟ αοηή πμο εεςνεί βκχιδ ηαζ ημο 

ημζκμφ, υηακ ζοκδοάγμκηαζ δ πνδζζιυηδηα ιε ηδ βθοηφηδηα ή αθθζχξ δ 

δζδαζηαθία ημο ημζκμφ ιε ηδκ απυθαοζδ, εκχ δεκ παφεζ κα επζζδιαίκεζ ηδ 

ζοιιυνθςζδ πνμξ ηζξ επζηαβέξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. «Οη πνηεηέο ζέινπλ, είηε  

λα σθεινύλ, είηε λα επραξηζηνύλ ην θνηλό, είηε λα δηεγνύληαη, ηαπηόρξνλα, ηηο 

γιπθέο εδνλέο ηεο δσήο.   Ό,ηη  ζειήζεηο λα κεηαδώζεηο (ζηνπο αλαγλώζηεο ζνπ), 

λα είζαη ζύληνκνο, ώζηε, γξήγνξα, λα θαηαλνήζνπλ ηα ιόγηα ζνπ νη επηκειείο θαη 

λα ηα ζπγθξαηήζνπλ νη πηζηνί» (“Aut prodesse volunt aut delectare poetae aut 

simul et iucunda et idonea dicere vitae. Quicquid praecipies, esto brevis, ut cito 

dicta percipiat animi dociles teneantque fideles”) (ζη.333-336) εκχ θίβμ πζμ ηάης 

ζδιεζχκεζ υηζ «Γηα λα πξνθαιέζεηο ηελ απόιαπζε ηνπ θνηλνύ, όζα πιάζεη ε 

θαληαζία ζνπ, λα βξίζθνληαη θνληά ζηελ αιήζεηα θαη λα κε ηνπ δεηάο λα πηζηεύεη 

νπνηνλδήπνηε κύζν πεξλάεη απ’ ην κπαιό ζνπ, όπσο  όηη έλα παηδί, πνπ ην 

θαηαβξόρζηζε ε Ιάκηα, βγήθε δσληαλό από ηελ θνηιηά ηεο»  (“Ficta voluptatis 

causa sint proxima veris, ne quodcumque volet poscat sibi fabula credi, neu 

pransae Lamia aevivum puerum extrahat alvo.”) (ζη. 338-340). 

Αοηυ πμο ιπμνμφιε κα ηναηήζμοιε απυ ηζξ επζζδιάκζεζξ πμο πνμδβήεδηακ είκαζ 

υηζ  μ Ννάηζμξ εεςνεί, ζοιθςκχκηαξ ιε ημκ Ανζζημηέθδ ηαζ ακηίεεηα απυ ημκ 

Ξθάηςκα, ηδκ απυθαοζδ έκα εειζηυ ζηυπμ ηδξ πμίδζδξ, εκχ ηδ ζοκδέεζ ιε ηδκ 

ςθέθεζα ημο ημζκμφ ιέζα απυ ηδκ δεζηή ημο ηαεμδήβδζδ. Λυδζδ ηαζ ζοκαίζεδια 

ηονζανπμφκ ζηδ θεζημονβία αοηή, ηδκ μπμία απμδίδεζ ζημ ζςζηυ ένβμ ηέπκδξ ηαζ 

εκ πνμηεζιέκς ζηδκ ηναβςδία. 

Νζ ιεβάθεξ ζοθθήρεζξ, ιαγί ιε δοκαηά ηαζ ειπκεοζιέκα ζοκαζζεήιαηα, είκαζ μζ 

εζςηενζηέξ ζοζηαηζηέξ ζδζυηδηεξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα βεκκήζμοκ έκα ορδθυ 

ένβμ ηέπκδξ, ηαζ ηαηά ημ Ιμββίκμ, κεμπθαηςκζηυ θζθυζμθμ ημο 3μο ι.Σ. αζχκα, 

ηαζ μζ μπμίεξ απμηοπχκμκηαζ ζημ ένβμ ημο Πεξί Ύςνπο.  Ακ ηαζ δ παηνυηδηα ημο 

ένβμο δεκ είκαζ αέααζδ, αθμφ ηάπμζεξ εηηζιήζεζξ ημ ημπμεεημφκ ζημκ 1μ ι.Σ. 

αζχκα, ημ ένβμ εεςνείηαζ απυ ηα ζδιακηζηυηενα ένβα αζζεδηζηήξ ηδξ 

ανπαζυηδηαξ, ιαγί ιε αοηυ ημο Ανζζημηέθδ. 

Γναιιέκμ ηζ αοηυ ημ ένβμ, υπςξ ηαζ ημο Ννάηζμο, ζε ιμνθή επζζημθήξ, αοηή ηδ 

θμνά απεοεοκυιεκδξ ζ‟ έκα ηαθθζενβδιέκμ Οςιαίμ ηαζ δδιυζζμ πνυζςπμ μκυιαηζ 

Postumius Terantianus, απμηεθεί, υπςξ ζδιεζχκεζ ηαζ μ Rhys Roberts,25 έκα ζζηυ 

οπμδεζβιαηζηχκ θμβμηεπκδιάηςκ πενίπμο 50 ζοββναθέςκ, εκχ δζαηνέπεζ ιζα 

θμβμηεπκζηή πενίμδμ πζθίςκ εηχκ.  Πημπυξ ηδξ επζζημθήξ είκαζ κα δζαθςηίζεζ ημκ 

παναθήπηδ ηδξ, ηαζ ηεθζηά υθμοξ ημο επίδμλμοξ θμβμηέπκεξ, βζα ηα ιέζα ιε ηα 
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μπμία ιπμνεί κα επζηεοπεεί αοηυ ημ μπμίμ πζζηεφεζ υηζ πνέπεζ κα είκαζ μ ζηυπμξ 

ηαζ, ςξ εη ημφημο, ημ απμηέθεζια ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ: ημ ρδθυ.26 

Ακελάνηδηα απυ ημ νυθμ πμο επζθοθάζζεζ ζηδ κυδζδ, ηδκ μπμία ιάθθμκ 

παναηάιπηεζ, αθμφ πζζηεφεζ υηζ ημ ένβμ ηέπκδξ δε ζημπεφεζ κα πείζεζ, αθθά κα 

πνμηαθέζεζ έηζηαζδ, μ Ιμββίκμξ θαίκεηαζ κα ζοιθςκεί ιε ημκ παζδεοηζηυ νυθμ 

ηδξ πμίδζδξ ηαζ ηδκ ακηαπυηνζζδ ηδξ δεζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ, πνμηεζιέκμο κα 

ηομθμνήζεζ ημ πκεφια εηείκμ πμο εα πανάβεζ ημ ρδθυ.  ζμ βζα ηα 

ζοκαζζεήιαηα πμο πνμηαθεί ηαζ ηα πάεδ πμο δζεβείνεζ, θαίκεηαζ κα 

πενζθαιαάκμοκ ηυζμ ηδκ απυθαοζδ υζμ ηαζ ηδκ ηαηάπθδλδ ή ηάπμζμ θυαμ. 

Ρμ ιεζαίςκα ηαζ, ιεηά ηδκ απαλζςηζηή βζα ηδ θμβμηεπκία ζηάζδ ημο Ηενμφ 

Αοβμοζηίκμο, μ μπμίμξ ηδκ απέννζπηε ιε ημ επζπείνδια υηζ ήηακ παβακζζηζηή, δ 

αζζεδηζηή εεςνία πμο ακαπηφπεδηε απυ ημκ Θςιά Αηζκάηδ, θαίκεηαζ κα ηδκ 

απμηαεζζηά, ιαγί ιε ηδκ ανπαία θζθμζμθία, ηαεζζηχκηαξ ιάθζζηα δοκαηή ηαζ 

ηάπμζα ηνζηζηή πνμζέββζζή ηδξ.  Αοηυ έβζκε δοκαηυ ελ αζηίαξ ημο νυθμο, ημκ μπμίμ 

ακαβκχνζζε ζηδ θμβζηή ηαζ ηδ δοκαηυηδηα δζάηνζζδξ ηςκ δζακμδηζηχκ, δεζηχκ ηαζ 

εεμθμβζηχκ ανεηχκ.27 

Φηάκμκηαξ ζημοξ κεχηενμοξ πνυκμοξ, αλίγεζ κα ακαθένμοιε ημ ένβμ ημο Sir 

Philip Sidney (1554-1586) A Defence of Poesie, ημ μπμίμ βνάθηδηε πνζκ ημ 1583, 

ηαζ ζημ μπμίμ μ ζοββναθέαξ ακαθαιαάκεζ κα οπεναζπζζηεί ηδκ πμίδζδ απυ ημοξ 

επζηνζηέξ ηδξ.  Δδχ ανίζημοιε ηδκ παναδμπή υηζ ηάεε ακαθμνά ημο θμβμηεπκζημφ 

ηεζιέκμο είκαζ ιεηαθμνζηή, δ μπμία ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ειπεζνζζηζηή 

άπμρδ βζα ηδκ ακαθμνά ηδξ βθχζζαξ ζε πναβιαηζηά ακηζηείιεκα ηςκ αζζεήζεςκ.  

Κε ηδ ζοβηεηνζιέκδ παναδμπή μ Sidney πνμζπαεεί κα απμζείζεζ απυ ηδκ πμίδζδ 

ηδκ ηαηδβμνία ηδξ ακαθήεεζαξ. Ν Sir Philip Sidney δζαθςκεί ηυζμ ιε ημκ Ξθάηςκα 

υζμ ηαζ ιε ημκ Ανζζημηέθδ ζπεηζηά ιε ηδκ άοθδ ή οθζηή πναβιαηζηυηδηα, 

ακηίζημζπα, ζηδκ μπμία οπμηίεεηαζ πςξ ακαθένεηαζ δ πμζδηζηή δδιζμονβία  ηαζ 

εεςνεί υηζ ηαιία δεκ ιπμνεί κα ανεεεί, εζ ιδ ιυκμ έκα ακηίβναθμ εκυξ δεδμιέκμο 

ακηζβνάθμο. Θαηά ημκ Sidney, δ πμίδζδ δζδάζηεζ ιέζς ηδξ ζηακμπμίδζδξ πμο 

πνμλεκεί («delighting»). Δπζζδιαίκεζ υηζ μζ ζςζημί πμζδηέξ «ιζιμφιεκμζ δε 

δακείγμκηαζ ηίπμηε απυ αοηυ πμο είκαζ … ή πμο πνυηεζηαζ κα είκαζ αθθά … 

ηζκμφκηαζ ιυκμ ιέζα ζηδ εεία θνμκηίδα εηείκμο πμο εα ιπμνμφζε ηαζ εα έπνεπε 

κα είκαζ» (“. . . They most properly do imitate to teach & delight: and to imitate, 

borrow nothing of what is, hath bin, or shall be, but range only reined with 
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learned discretion, into the divine consideration of what may be and should be.” 

(958-59) 

Ν βάθθμξ Nicolas Boileau, ζημ ένβμ ημο  Ζ Σέρλε ηεο Πνίεζεο (1674),  ημ μπμίμ 

εεςνείηαζ απυ μνζζιέκμοξ ιζα ιμκηένκα εηδμπή ημο ακηίζημζπμο ένβμο ημο 

Ννάηζμο,  οπμβναιιίγεζ ηδκ ακάβηδ ηςκ πμζδηχκ κα αβαπμφκ ημ θυβμ ηαζ κα 

δακείγμκηαζ απ‟ αοηυκ ηδκ μιμνθζά, ηδ δφκαιδ ηαζ ηα θχηα. Ν Hobbes εηθνάγεζ 

ιία παναθθαβή αοηήξ ηδξ άπμρδξ ιε ημκ ζζπονζζιυ ημο υηζ δ πμίδζδ απμηεθείηαζ 

ηυζμ απυ ηνίζδ υζμ ηαζ απυ ημιρυηδηα. Κε ηδκ πνχηδ ακαγδηά ημ οθζηυ ηδξ ηαζ 

ιε ηδ δεφηενδ ημ ηαηημπμζεί ηαζ ημ ειπθμοηίγεζ ιε ηδ θακηαζία.28 

Νζ απυρεζξ ημο Hobbes παναπέιπμοκ ζε ακάθμβεξ εέζεζξ μζ μπμίεξ δζαηοπχκμκηαζ 

απυ ημκ Hume ζηα ένβα ημο An Enquiry Concerning the Principles of Morals ηαζ A 

Treatise of Human Nature. 

Ν Hume (1711-1776) είπε έκα βκήζζμ εκδζαθένμκ βζα ηδ θμβμηεπκία. 

Δκδζαθένμκ, ημ μπμία ακηακαηθάηαζ ζημ ιεβάθμ ανζειυ ηεζιέκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε αοηή, υπςξ Of Delicacy of Taste and Passion, Of Eloquence, On the Rise and 

Progress of the Arts and Sciences, Of Simplicity and Refinement in Writing, Of 

Tragedy, Of the Standard of Taste. Ρμ εκδζαθένμκ αοηυ είκαζ, επίζδξ, πανυκ ζηα 

ηφνζα ένβα ημο ςξ ακαπυζπαζημ ιένμξ ημοξ , υπςξ A Treatise of Human 

Nature, αθθά ηονίςξ ζημ An Enquiry Concerning the Principles of Morals.   

Γζααάγμκηαξ ημ ένβμ ημο Hume Έξεπλα γηα ηηο αξρέο ησλ Ζζώλ (1751) (An 

Enquiry Concerning the Principles of Morals), αοηυ πμο εκηοπςζζάγεζ, εηηυξ απυ 

ηδ βκςζηή ηαεανυηδηα ηςκ ζοθθμβζζιχκ ημο, είκαζ δ πθδεχνα ηαζ δ πμζηζθία ηςκ 

παναδεζβιάηςκ.  

Δη πνχηδξ υρεςξ θμζπυκ, μ νυθμξ πμο επζθοθάζζεζ ζηδ θμβμηεπκία είκαζ αοηυξ 

ημο πεδίμο άκηθδζδξ παναδεζβιάηςκ, εκχ δεκ είκαζ θίβεξ ηαζ μζ πενζπηχζεζξ υπμο 

παναπέιπεζ ζε πμζδηέξ, ηαζ βεκζηυηενα θμβμηέπκεξ, ακαγδηχκηαξ ζηήνζλδ ζε 

θζθμζμθζηέξ εέζεζξ, υηακ μζ ηεθεοηαίμζ εηθνάγμοκ ηέημζεξ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ 

ακαθμνά ζε νήζδ ημο Ννάηζμο, 29  υηακ ακαθένεηαζ ζηδκ ηδκ αιεζυηδηα 

ιεηάδμζδξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηδκ ελάνηδζή ημοξ απυ ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ 

ζοκακενχπςκ ημο [179,18].30  

 Ν νυθμξ υιςξ ηδξ θμβμηεπκίαξ βζα ημ Hume είκαζ πμθφ εονφηενμξ ηαζ 

ζδιακηζηυηενμξ απυ αοηυκ πμο δζαηοπχεδηε παναπάκς. Δφνμξ ηαζ 
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 Βλ. και Nicolson 1943 

29
 “Ut ridentibus arrident, ita flentibus adflent Humani  vultus” («Τα ανκρϊπινα πρόςωπα, όπωσ γελοφν με 

όςουσ γελοφν, ζτςι κλαίνε και με όςουσ κλαίνε» ) 
30

 Οι παραπομπζσ αυτοφ του είδουσ παραπζμπουν ςτo ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο ςτο ζργο του Hume An 
Enquiry concerning the Principles of Morals. Στο ςυγκεκριμζνο ςθμείο γίνεται αναφορά ςτθν κατά Hume 
ζννοια τθσ ςυμπάκειασ με τθ ςθμαςία αυτοφ που ο Stueber αποκαλεί psychologigal contagion. Βλ. Stuber 
2006:29 κακϊσ και τθν ενότθτα  τθσ ειςαγωγισ αυτισ τθσ μελζτθσ θ οποία αφορά τθν Ενςυναίςκθςθ. 
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ζδιακηζηυηδηα πμο πνμηφπημοκ απυ ημ νυθμ πμο, ζφιθςκα ιε ημ Hume 

δζαδναιαηίγεζ ημ ζοκαίζεδια ζηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ, ηαζ αηυιδ απυ ημ νυθμ πμο 

απμδίδεζ  ζηδ ζπκπάζεηα.31 

Ζ θμβμηεπκία ιπμνεί κα εκζζπφζεζ ημ ζοκαίζεδια ηδξ ακενςπζάξ ηαζ ηδξ 

ζοιπάεεζαξ ηαζ κα πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα αοηήξ ηδξ δζπθήξ αθθαβήξ ημο 

μπηζημφ ιαξ πεδίμο, πνχημκ, βζα κα κζχζμοιε ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ άθθςκ, αθμφ 

ελεηάζμοιε υθεξ ηζξ πνμζθενυιεκεξ ζοκεήηεξ ηαζ πενζζηάζεζξ ηδξ ηαηάζηαζήξ 

ημοξ, ηαζ δεφηενμκ, ιπαίκμκηαξ ζηδ εέζδ ηςκ άθθςκ, κα ζηναθμφιε ηαζ κα 

ημζηάλμοιε ημκ εαοηυ ιαξ ηαζ κα ζηεθημφιε ηζ είδμοξ ζοκαζζεήιαηα μζ δζηέξ ιαξ 

πνάλεζξ εα βεκκμφζακ ζημοξ άθθμοξ. [225, 10]  

Ν Hume ζζπονίγεηαζ υηζ δ δεφηενδ ηίκδζδ είκαζ απμηέθεζια ηδξ αβάπδξ ιαξ βζα ηδ 

θήιδ. Αηυιδ ηζ έηζζ υιςξ, ακ αοηυ ζοιααίκεζ, δεκ παφεζ κα θεζημονβεί, υπςξ 

παναδέπεηαζ ηζ μ ίδζμξ μ Hume, ζακ εειαημθφθαηαξ ηδξ ανεηήξ ιαξ, αθμφ ηναηά 

γςκηακά υθα ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ζςζημφ ηαζ ημο θάεμοξ ηαζ βεκκά ημ ζεααζιυ 

βζα ιαξ ηαζ ημοξ άθθμοξ.  Άθθςζηε, δ επζεοιία βζα απμδμπή δε ιπμνεί πανά κα 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ημζκςκζηυηδηα ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ. [225, 10] 

Δκίζποζδ ημο εκ θυβς ζοκαζζεήιαημξ, υιςξ, ζδιαίκεζ ηαζ εηθέπηοκζδ ημο δεζημφ 

ηνζηδνίμο. Ζ ζοκενβαζία θυβμο ηαζ ζοκαζζεήιαημξ πενζθαιαάκεζ ιία απμηάθορδ 

ηαζ ιία δδιζμονβία. Βέααζα δ θεζημονβία ημο θυβμο είκαζ ζημκ δεζηυ ζημπαζιυ 

επζημονζηή. Ν θυβμξ απμηαθφπηεζ ηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ, αθθά πζεακυκ ηνοθέξ ή 

οπμεεηζηέξ ζοκεήηεξ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πνάλδ ηαζ ημ ζοκαίζεδια ηδξ 

ακενςπζάξ, 32  ζφιθοημ ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ, ηαζ  δδιζμονβεί έκα κέμ 

ζοκαίζεδια πμο ζοκμδεφεζ ηδκ έβηνζζδ ή ηδκ απυννζρδ ηδξ πνάλδξ ςξ 

απμηέθεζια ηδξ μθμηθήνςζδξ ηςκ δζενβαζζχκ ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ. [183, 39 ηαζ 

221, 5] Πε άθθμ ζδιείμ μ Hume επζζδιαίκεζ υηζ μ θυβμξ ιαξ απμηαθφπηεζ ηζξ 

ζοκέπεζεξ ηςκ πνάλεχκ ιαξ ηαζ δ ακενςπζά ηάκεζ ηδ δζάηνζζδ οπέν εηείκςκ πμο 

είκαζ πνήζζιεξ ηαζ εοενβεηζηέξ. [235, 3]  

Ρα ζοκαζζεήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ημ ζοκαίζεδια ηδξ ακενςπζάξ έπμοκ πάθζ 

ηαηά ημκ Hume ιία δζπθή θεζημονβία: αθ‟ εκυξ απμηεθμφκ ημ ιμκαδζηυ ηίκδηνμ 

βζα πνάλδ, ιέζς ηδξ δζέβενζδξ ηδξ επζεοιίαξ ηαζ ηδξ αμφθδζδξ ηαζ αθ‟ εηένμο 

ιαξ μδδβμφκ ζηδκ ακηίθδρδ υθςκ ηςκ ακενςπίκςκ υκηςκ. [223-228] 

Δδναζχκμκηαξ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηςκ ηνίζεςκ ζηδκ παναδμπή υηζ δ 

ακενχπζκδ ηανδζά ζοκηίεεηαζ απυ ηα ίδζα ζημζπεία, ήημζ ζηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ 

φπανλδξ ιζαξ ημζκήξ ακενχπζκδξ θφζδξ (ηάηζ ημ μπμίμ είηε οπμκμεί είηε δδθχκεζ 

ζε πμθθά ζδιεία ημο ένβμο ημο), [222, 6] μ Hume, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδ 
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 Ο όροσ παραπζμπει και ςε μια ςφγχρονθ εκδοχι τθσ ενςυναίςκθςθσ, όπωσ διαφαίνεται από τθ χριςθ του 
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 Ο ςφγχρονοσ όροσ ανκρωπιά δεν αποδίδει ακριβϊσ τθ ςθμαςία του όρου humanity το οποίο παραπζμπει 
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ιεθέηδ ημο ένβμο ημο, μναιαηίγεηαζ, ιέζς ηδξ παναηήνδζδξ ηαζ ημο θζθμζμθζημφ 

ζημπαζιμφ, ηδ δδιζμονβία ιζαξ δεζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ, δ μπμία,  ιέζα απυ ηδκ 

ηαηακυδζδ, ηδκ ακεηηζηυηδηα ηαζ ηδ ζοκαίζεδζδ ηςκ δεζιχκ ηδξ ιε ηδκ 

ακενςπυηδηα, εα πνμςεεί  ηα «ζοιθένμκηα» ημο ζοκυθμο ηαζ ηδξ ιμκάδαξ ιε 

ζςζηή πνμμπηζηή, θςηζζιέκδ, ιέζς ημο θυβμο, απυ ηδ βκχζδ ηςκ ζοκεδηχκ ηαζ 

ηδκ ημζκή αίςζδ ημο ηαηάθθδθμο ζοκαζζεήιαημξ, έπμκηαξ ςξ ηεθζηυ ζηυπμ ηδκ 

ηαηάηηδζδ ηδξ εοηοπίαξ υθςκ.  

Πημ ηαη‟ ελμπήκ αζζεδηζηυ ημο ένβμ, Θξηηηθή ηεο Θξηηηθήο Γύλακεο (ΘΘΓ) (1793), 

μ Θακη (1724-1804) ζοβηνίκεζ ημ ςναίμ ιε ημ εοπάνζζημ ηαζ ημ ηαθυ (ΘΘΓ 14). 

Ξνμδβμοιέκςξ, έπεζ επζζδιάκεζ ημκ οπμηεζιεκζηυ παναηηήνα ηδξ ηαθαζζεδηζηήξ 

ηνίζδξ πενί ημο ςναίμο, ζοζπεηίγμκηαξ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή ηνίζδξ ιε ηδ 

θακηαζία ηαζ ημ ζοκαίζεδια ηδξ δδμκήξ ή ηδξ θφπδξ, ημ μπμίμ πνμηαθεί δ 

πανάζηαζδ ημο ακηζηεζιέκμο ζημ οπμηείιεκμ, ζε ακηζδζαζημθή ιε ηδ ζφκδεζδ ηδξ 

πανάζηαζδξ, ιέζς ηδξ δζάκμζαξ, ιε ημ ακηζηείιεκμ, δ μπμία εα ηαηέθδβε ζηδ 

βκχζδ ημο ακηζηεζιέκμο.  Ζ αζζεδηζηή ηνίζδ θμζπυκ, ςξ ιδ βκςζηζηή, δεκ ιπμνεί 

πανά κα είκαζ οπμηεζιεκζηή, πςνίξ, ςζηυζμ, αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ δεκ αλζχκεζ ηδκ 

ηαεμθζηυηδηα. 

Ξυηε εοπανζζηζυιαζηε πενζζζυηενμ ημ θαβδηυ ιαξ; ηακ πεζκάιε. Ζ ακάβηδ 

ηαεμνίγεζ ηδκ εοπανίζηδζδ. Ξυηε επζεοιμφιε ηάηζ ςξ ηαθυ; ηακ ημ επζαάθεζ μ 

κυιμξ ημο Ιυβμο (Ζεζηυξ κυιμξ).  Θαζ ζηζξ δφμ παναπάκς πενζπηχζεζξ, μ Θακη 

επζζδιαίκεζ υηζ δ ηνίζδ δεκ είκαζ εθεφεενδ ηαζ, επμιέκςξ, δε εα ιπμνμφζαιε κα 

δδιζμονβήζμοιε απυ μπμοδήπμηε έκα ακηζηείιεκμ δδμκήξ.  Απαναίηδημ είκαζ 

θμζπυκ κα δζαπςνζζηεί δ ηαθαζζεδζία απυ μπμζμδήπμηε ζοιθένμκ. 

Ξνχημξ μνζζιυξ ημο ςναίμο θμζπυκ: ηαθαζζεδζία είκαζ δ ζηακυηδηα ηνίζδξ εκυξ 

ακηζηεζιέκμο ή εκυξ ηνυπμο παναζηάζεςκ αάζεζ ιζαξ ανέζηεζαξ ή ιζαξ 

απανέζηεζαξ πςνίξ ηακέκα ζοιθένμκ. Ρμ ακηζηείιεκμ ιζαξ ηέημζαξ ανέζηεζαξ 

θέβεηαζ ςναίμ. 

Ρμ αβαευ, ιυκμ αοηυ ηαζ ζε ακηζδζαζημθή ιε ημ εοπάνζζημ ηαζ ημ ςναίμ, 

πανζζηάκεηαζ ςξ ακηζηείιεκμ ιζαξ ηαεμθζηήξ ανέζηεζαξ αάζεζ ιζαξ έκκμζαξ.  

Ρμ εοπάνζζημ είκαζ ημ είδμξ εηείκμ ηδξ αζζεδηζηήξ ηνίζδξ πμο απμηεθεί ημ 

«βμφζημ ηςκ αζζεήζεςκ» πςνίξ ηαιία απαίηδζδ ηαεμθζηυηδηαξ. 

Ρμ ςναίμ είκαζ ημ είδμξ εηείκμ ηδξ αζζεδηζηήξ ηνίζδξ, ημ μπμίμ απμηεθεί 

αλαζηνραζηηθή θαιαηζζεζία.  Ξνυηεζηαζ βζα ημκ ακαζημπαζιυ εκυξ ακηζηεζιέκμο 

πμο μδδβεί ζε ηάπμζα έκκμζα πςνίξ  κα πνμζδζμνίγεηαζ ζε πμζα (ΘΘΓ 11) ηαζ 

αλζχκεζ απυ ημκ ηαεέκα ηδκ ανέζηεζα βζα έκα ακηζηείιεκμ, αλζχκεζ, δδθαδή, ιζα 

αζζεδηζηή ηαεμθζηυηδηα, εθυζμκ  δεκ εειεθζχκεηαζ ζε έκκμζεξ.  Ακηίεεηα, μζ 

ηνίζεζξ βζα ημ ηαθυ έπμοκ θμβζηή ηαεμθζηυηδηα, δζυηζ ζζπφμοκ ςξ βκχζεζξ πενί 
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ημο ακηζηεζιέκμο -εδχ αέααζα ιζθάιε βζα πναηηζηή βκχζδ πμο εκδζαθένεζ ηδκ 

δεζηή-  ηαζ, ζοκεπχξ, ζζπφμοκ βζα ημκ ηαεέκα. 

Ποιπεναζιαηζηά εα θέβαιε υηζ μ ζοζπεηζζιυξ ημο ςναίμο ιε ημ εοπάνζζημ ηαζ ημ 

ηαθυ βίκεηαζ, δζυηζ ημ ςναίμ (δ ηνίζδ πενί ημο ςναίμο) ιμζνάγεηαζ ιε ημ 

εοπάνζζημ ηδκ απμοζία ηδξ εκκμίαξ ακαθμνάξ ηαζ, ζοκεπχξ, ηδκ 

οπμηεζιεκζηυηδηα ηαζ ιε ημ ηαθυ ιμζνάγεηαζ ηδκ απαίηδζδ βζα ηαεμθζηυηδηα.  

Αθμφ μνίζεζ ςξ ζοιθένμκ (εκδζαθένμκ)  ηδκ ανέζηεζα, δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

πανάζηαζδ ηδξ φπανλδξ εκυξ ακηζηεζιέκμο, ζηδ ζοκέπεζα μ Θακη εα ακηζδζαζηείθεζ 

ημ ςναίμ απυ ημ εοπάνζζημ ηαζ ημ ηαθυ ιε αάζδ ημ ηνζηήνζμ  ηδξ φπανλδξ ή ιδ 

ζοιθένμκημξ. (υπζ ιε ιζα «εβςζζηζηή» έκκμζα –εδχ εα ιπμνμφζαιε ίζςξ κα 

ιζθήζμοιε βζα δηαθέξνλ) 

Πηδκ πενίπηςζδ ημο εοπάνζζημο, ημ ζοιθένμκ απμδεζηκφεηαζ ιε ηδ δδιζμονβία 

ζημ οπμηείιεκμ ηθίζδξ ή επζεοιίαξ βζα ημ ακηζηείιεκμ ηαζ παναίηδζήξ ημο απυ 

ηάεε ηνίζδ.  Πηδκ πενίπηςζδ ημο ηαθμφ, έπμοιε ζπέζδ ημο Ιυβμο ιε ιζα εέθδζδ 

ηαζ, επμιέκςξ, ιζα επζεοιία  βζα ηδκ φπανλδ εκυξ ακηζηεζιέκμο ή ιζαξ πνάλδξ, 

βεβμκυξ ημ μπμίμ οπμδδθχκεζ ζοιθένμκ. 

Ακάιεζα ζηα ηνία είδδ ανέζηεζαξ ιυκμ αοηή βζα ημ ςναίμ δεκ επζαάθθεηαζ μφηε 

απυ ηζξ αζζεήζεζξ μφηε απυ ημ Ιυβμ. Ζ ηαθαζζεδηζηή ηνίζδ είκαζ δ ιυκδ εθεφεενδ 

ηνίζδ. 

Ρμ επυιεκμ εέια πναβιάηεοζδξ αθμνά ημ ζοκαίζεδια ηδξ δδμκήξ ηαζ ηδκ 

ηαθαζζεδηζηή ηνίζδ ζε ζπέζδ ιε ημ πμζμ απυ ηα δφμ πνμδβείηαζ. 

Ζ ηαθαζζεδηζηή ηνίζδ είκαζ ιία αζζεδηζηή ηνίζδ, δ μπμία ακηζδζαζηέθθεηαζ πνμξ ηδ 

θμβζηή, βεβμκυξ ημ μπμίμ επζδνά ζηα παναηηδνζζηζηά ημο ζδζαίηενμο παναηηήνα 

ηδξ.  Έκα άθθμ βεβμκυξ πμο επζδνά  ζηδ δζαιυνθςζδ ημο παναηηήνα ηδξ 

ηαθαζζεδηζηήξ ηνίζδξ, είκαζ δ απμοζία ιζαξ έκκμζαξ, δ μπμία εα πενζυνζγε ηζξ 

βκςζηζηέξ δοκάιεζξ ζε έκα ζδζαίηενμ ηακυκα βκχζδξ. 

Ρμ πνχημ βεβμκυξ έπεζ ςξ ζοκέπεζα ημ ζοζπεηζζιυ ηδξ πανάζηαζδξ ημο 

ακηζηεζιέκμο ιέζς ηδξ θακηαζίαξ (ζοκδεδειέκδξ ιε ηδ δζάκμζα) ιε ημ ίδζμκ  

αίζεδια ηδξ δδμκήξ ή ηδξ θφπδξ, ελ‟ μο ηαζ δ οπμηεζιεκζηυηδηα ηδξ ηνίζδξ. 

Ρμφημ υιςξ «εειεθζχκεζ ιζα εκηεθχξ ζδζαίηενδ ζηακυηδηα δζάηνζζδξ ηαζ 

απμηίιδζδξ, δ μπμία δε ζοκεζζθένεζ ηίπμηε ζηδ βκχζδ, πανά ιυκμ ζοβηνίκεζ  

ιέζα ζημ οπμηείιεκμ ηδ δεδμιέκδ πανάζηαζδ ιε μθυηθδνδ ηδκ παναζηαηζηή 

ζηακυηδηα ηδκ μπμία ζοκεζδδημπμζεί  ημ πκεφια  ζημ ζοκαίζεδια ηδξ 

ηαηαζηάζεχξ ημο»( ΘΘΓ 28) 

Ρμ δεφηενμ βεβμκυξ έπεζ ςξ ζοκέπεζα ημ εθεφεενμ παζπκίδζ ηςκ βκςζηζηχκ 

δοκάιεςκ ζε ιζα δεδμιέκδ πανάζηαζδ εκ υρεζ ιζαξ βκχζδξ εκ βέκεζ. Ζ 

ηαηάζηαζδ αοηή εα πνέπεζ κα είκαζ ηαεμθζηχξ ιεηαδυζζιδ, δζυηζ «δ βκχζδ ςξ 
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πνμζδζμνζζιυξ ημο ακηζηεζιέκμο, ιε ημκ μπμίμ μθείθμοκ κα ζοιθςκήζμοκ 

δεδμιέκεξ παναζηάζεζξ είκαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ παναζηάζεςκ πμο ζζπφεζ βζα ημκ 

ηαεέκα». Άνα ζζπφεζ  οπμηεζιεκζηή ηαεμθζηή ιεηαδμζζιυηδηα ημο ηνυπμο ηςκ 

παναζηάζεςκ ζε ιζα ηαθαζζεδηζηή  ηνίζδ, πςνίξ κα πνμτπμεέηεζ ηάπμζα έκκμζα, 

πανά ιυκμ ιζα ροπζηή ηαηάζηαζδ ηαηά ημ εθεφεενμ παζπκίδζ ηδξ θακηαζίαξ ηαζ 

ηδξ δζάκμζαξ. 

Ποκεπχξ δ οπμηεζιεκζηή αζζεδηζηή απμηίιδζδ ημο ακηζηεζιέκμο ή ηδξ πανάζηαζδξ 

ιέζς ηδξ μπμίαξ απμδίδεηαζ ημ ακηζηείιεκμ, πνμδβείηαζ ηδξ δδμκήξ ηαζ είκαζ μ 

θυβμξ  ηδξ δδμκήξ αοηήξ βζα ηδκ ανιμκία ηςκ βκςζηζηχκ ζηακμηήηςκ.  Κζα 

ανιμκία δ μπμία, υπςξ εα οπμβναιιίζεζ ανβυηενα (ΘΘΓ 203), ζοκδέεηαζ ιε ημ 

βεβμκυξ υηζ βζα ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ μιμνθζάξ πνεζάγεηαζ δ θακηαζία, 

παναιέκμκηαξ εθεφεενδ, κα είκαζ ακηίζημζπδ ιε ηδ κμιμηέθεζα ηδξ δζάκμζαξ. 

Ζ ηαεμθζηή οπμηεζιεκζηή  εβηονυηδηα ηδξ ανέζηεζαξ, ηδκ μπμία ζοκδέμοιε ιε 

ηδκ πανάζηαζδ ημο ακηζηεζιέκμο πμο μκμιάγμοιε ςναίμ, εειεθζχκεηαζ ιυκμ ζ‟ 

εηείκδ ηδκ ηαεμθζηυηδηα ηςκ οπμηεζιεκζηχκ υνςκ ηδξ απμηίιδζδξ  

Ν Θακη δζαζνεί ηζξ ηαθέξ ηέπκεξ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ: α) Ρέπκεξ ημο θυβμο (υπμο 

ηακείξ πναβιαηεφεηαζ έκα γήηδια ηδξ δζάκμζαξ ςξ εθεφεενμ παζπκίδζ ηδξ 

θακηαζίαξ, υπςξ δ νδημνζηή, ηαζ ηδξ δζάκμζαξ, υπςξ δ πμίδζδ), α) εζηαζηζηέξ 

ηέπκεξ (υπμο εηθνάγμκηαζ ζδέεξ, ιέζς ηδξ ηαη‟ αίζεδζδ επμπηείαξ, ςξ ηαη‟ 

αίζεδζδ αθήεεζα, υπςξ δ πθαζηζηή, δ ανπζηεηημκζηή ηαζ ςξ ηαη‟ αίζεδζδ 

επίθαζδ, υπςξ δ γςβναθζηή) ηαζ ηέθμξ, β) δ ηέπκδ ημο παζπκζδζμφ ηςκ 

αζζεδιάηςκ (ελςηενζηέξ ηαη‟ αίζεδζδ εκηοπχζεζξ, υπςξ δ ιμοζζηή ηαζ δ ηέπκδ 

ηςκ πνςιάηςκ). 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ πμίδζδ, ηδκ μπμία, ηαηά ηδκ πναβιάηεοζή ηδξ, ακηζδζαζηέθθεζ 

ιε ηδ νδημνζηή, μ Θακη εεςνεί υηζ μ πμζδηήξ, πανά ηζξ ακηίεεηεξ ελαββεθίεξ ημο 

πενί εκυξ απθμφ ροπαβςβζημφ παζπκζδζμφ ιε Ηδέεξ, πανέπεζ ηνμθή ζηδ δζάκμζα, 

ιέζς αοημφ αηνζαχξ ημο παζπκζδζμφ ηαζ δίκεζ γςή ζηζξ έκκμζεξ ιέζς ηδξ 

θακηαζίαξ. Ν νήημναξ λεηζκά ακηίεεηα ελαββέθθεζ έκα γήηδια αθθά ζηδ ζοκέπεζα 

ημ πεζνίγεηαζ ςξ εάκ κα ήηακ απθχξ έκα παζπκίδζ ιε Ηδέεξ. Έηζζ μ πμζδηήξ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ημ νήημνα οπυζπεηαζ θζβυηενα αθθά δίκεζ πενζζζυηενα. Ν Θακη ζημ 

ίδζμ ζδιείμ επζζδιαίκεζ υηζ δ ηέπκδ ακαπυθεοηηα ζοιθφεηαζ ιε ηδκ εθεοεενία, ςξ 

ζοζηαηζηυ ηδξ ζημζπείμ. Δθεοεενία απυ μπμζαδήπμηε ακηαιμζαή, αθθά ηαζ απυ 

μπμζαδήπμηε εκ βέκεζ ζημπζιυηδηα. 

Ρμ εέια ηδξ ζοβηίκδζδξ είβεηαζ ηαζ κςνίηενα, αθθά ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή μ 

Θακη επακαθαιαάκεζ υηζ ημ μοζζχδεξ ζε υθεξ ηζξ ηέπκεξ είκαζ δ ιμνθή, δ μπμία 

είκαζ ζηυπζιδ βζα ηδκ παναηήνδζδ ηαζ ηδκ απμηίιδζδ ηαζ υπμο δ δδμκή είκαζ 

ηαθθζένβεζα εκχ, ζοβπνυκςξ, πνμδζαεέηεζ ημ πκεφια βζα ζδέεξ ηαζ υπζ δ φθδ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ (εέθβδηνμ ή ζοβηίκδζδ), υπμο ημ γήηδια αθμνά απθχξ δ 
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απυθαοζδ. (ΘΘΓ 214) Αοηή δ πνμδζάεεζδ ημο πκεφιαημξ βζα ζδέεξ ιέζς ηδξ 

ηέπκδξ ζοβηεηνζιεκμπμζείηαζ ζηδκ ηεθεοηαία πανάβναθμ ηδξ εκυηδηαξ 52 ςξ 

ζοκδοαζιυξ ιε δεζηέξ ζδέεξ πνμηεζιέκμο κα μδδβδεμφιε ζηδκ ροπαβςβία ηαζ ηδκ 

οπένααζδ ημο ακζηακμπμίδημο ηδξ ροπήξ ιε ημκ εαοηυ ηδξ.  

Δπζπθέμκ ζηδκ εκυηδηα 59 μ Θακη ιζθά βζα ηδκ «μιμνθζά ςξ ζφιαμθμ ηδξ 

δεζηυηδηαξ», επζζδιαίκεζ ακαθμβίεξ αθθά ηαζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ εκκμζχκ 

ηαζ δζηαζμθμβεί ηδκ ελμζηείςζδ ημο κμο κα θαιαάκεζ οπυρδ ημο αοηή ηδκ 

ακαθμβία ηςκ πνμηαθμφιεκςκ απυ ηα πνχιαηα αζζεδιάηςκ ιε ηδ ζοκείδδζδ ιζαξ 

ροπζηήξ ηαηάζηαζδξ πμο πνμηαθείηαζ απυ δεζηέξ ηνίζεζξ, δ μπμία βίκεηαζ ειθακήξ 

ζε βθςζζζηέξ εηθνάζεζξ, υηακ πνχιαηα παναηηδνίγμκηαζ αεχα, ζεικά ή 

ηνοθενά.33(ΘΘΓ 260) 

Ποιπεναζιαηζηά θμζπυκ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ αοηυ πμο ζήιενα απμηαθμφιε 

αζζεδηζηή απυθαοζδ, βζα ημκ Θακη παναπέιπεζ ζ‟ αοηυ πμο απμηαθεί φθδ ημο 

αζζεήιαημξ.  Κυκμ δ ακαβςβή ηδξ απυθαοζδξ αοηήξ ζε έλανζδ (ζε ιζα δδμκή 

πένα απυ ηα αημιζηά υνζα, δ μπμία ζζπφεζ βζα ηδκ ακενςπυηδηα εκ βέκεζ),  ιέζα 

απυ ηδκ απμηίιδζδ ηδξ ιμνθήξ ηαζ ηδ ζφκδεζή ηδξ ιε ζδέεξ, δζηαζχκεζ ημκ 

ζδζαίηενμ νυθμ ηδξ ηέπκδξ ζηδκ ηαθθζένβεζα ημο αηυιμο. Δπμιέκςξ, ακ ηαζ μ Θακη 

δεκ ειπζζηεφεηαζ ηδ ζοβηίκδζδ, ακαβκςνίγεζ ζηδ θμβμηεπκία ηδ δοκαηυηδηα κα 

ηαθθζενβήζεζ ηδκ ακενχπζκδ ροπή, υηακ ειπενζέπεζ δεζηέξ ζδέεξ. (ΘΘΓ 214) 

Θμζκυξ πανμκμιαζηήξ ηςκ εεςνήζεςκ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ, μζ μπμίεξ 

πανμοζζάζηδηακ ζηδ ζφκημιδ αοηή ζζημνζηή ακαδνμιή, είκαζ μ παζδεοηζηυξ 

παναηηήναξ ηδξ θμβμηεπκίαξ.  Απυ ηδκ έηεεζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ εεςνζχκ ηαζ 

θζθμζμθζχκ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηςκ πμζδηχκ ηαζ ηςκ θζθμζυθςκ, δ μπμία 

πνμδβήεδηε, πνμαθήεδηε, επίζδξ, μ νυθμξ ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ, πανάθθδθα ιε ημ νυθμ ημο θυβμο, ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ δεζηήξ 

ηνίζδξ ηαζ πνάλδξ.  Πηδ ζοκέπεζα ηδξ ιεθέηδξ, εα ζηναθμφιε ζημοξ 

πνςηαβςκζζηέξ ηδξ ζφβπνμκδξ δζαιάπδξ, ακαθμνζηά ιε  ηδ ζπέζδ θμβμηεπκίαξ 

ηαζ δεζηήξ, λεηζκχκηαξ απυ ιζα θζθυζμθμ δ μπμία, ιε αθεηδνία  ηδξ ηδκ παθαζά 

δζαιάπδ ηαζ πνμηνίκμκηαξ ηδκ ανζζημηεθζηή δεζηή θζθμζμθία ςξ ηαηαθθδθυηενμ 

ζοκμιζθδηή ηδξ θμβμηεπκίαξ, επδνέαζε ιε ημ πθμφζζμ ένβμ ηδξ ηδ ζογήηδζδ ηαζ 

ηδκ ακηζπανάεεζδ ηςκ ζφβπνμκςκ ζημπαζηχκ.  

  

                                                           
33

  Για μια ςυηιτθςθ τθσ ςχζςθσ αιςκθτικισ και αρετισ βλ. και τθν ενότθτα 3.Α 4.i του 3
ου 

κεφαλαίου αυτισ τθσ 
μελζτθσ που αφιερϊνεται ςτθν Αιςκθτικι Θεωρία τθσ Αρετισ του McGinn. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν 

 

2. Α Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ ηεο Martha Νussbaum 

αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε Ηζηθήο θαη Λνγνηερλίαο  

Δηζαγσγηθά  

Μεηζκχκηαξ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ εέζεχκ ηδξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ δεζηήξ ηαζ 

θμβμηεπκίαξ απυ ημ ένβμ ζημ μπμίμ ηαηελμπήκ ηζξ εηεέηεζ, ζηνεθυιαζηε ζηδ 

ζοθθμβή δμηζιίςκ πμο ηζηθμθμνείηαζ Love’s Knowledge.34 (ζημ ελήξ LK) 

Αηνζαή  πενζβναθή ηςκ εειάηςκ, ηα μπμία πναβιαηεφεηαζ δ Nussbaum ζηδκ εκ 

θυβς ζοθθμβή παναεέηεζ μ Jesse Kalin ζηδκ ανπή ημο άνενμο35  ημο ζπεηζηά ιε 

ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ηδξ Nussbaum.   Πφιθςκα ιε ηδ ζφκμρή ημο, ηα εέιαηα 

αοηά είκαζ:  Ζ ζφκδεζδ θζθμζμθίαξ ηαζ θμβμηεπκίαξ, δ ζπέζδ ακάιεζα ζηδ ιμνθή 

ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ζηδκ επελήβδζδ δεζηχκ εειάηςκ, δ θφζδ ηδξ δεζηήξ 

πνμζμπήξ ηαζ ηδξ δεζηήξ βκχζδξ, μ νυθμξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζηδ δζααμφθεοζδ 

ηαζ ζηδκ αοημβκςζία ηαζ, ηέθμξ, ηα επζπεζνήιαηα οπέν ιζαξ ζφθθδρδξ ηδξ δεζηήξ 

ηαηακυδζδξ, δ μπμία ειπθέηεζ ηυζμ ζοκαζζεδιαηζηή υζμ ηαζ δζακμδηζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαζ ακαβκςνίγεζ έκα είδμξ πνμηεναζυηδηαξ ζηδκ ακηίθδρδ 

ζοβηεηνζιέκςκ ακενχπςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ, ζε ζπέζδ ιε ημοξ αθδνδιέκμοξ 

ηακυκεξ.  Αοηή δ ακηίθδρδ ανίζηεζ ηδκ ηαηαθθδθυηενδ έηθναζή ηδξ ηαζ 

δζαηφπςζδ ζε θυνιεξ, μζ μπμίεξ ζοκήεςξ παναηηδνίγμκηαζ θμβμηεπκζηέξ πανά 

θζθμζμθζηέξ, αθθά μζ μπμίεξ πνέπεζ κα ζοιπενζθδθεμφκ ςξ ηείιεκα ζηδκ δεζηή 

θζθμζμθία.36 Θα επακέθεμοιε ανβυηενα ζε ζδιεία ηδξ ηνζηζηήξ πμο αζηεί μ Kalin 

ζ‟ αοηυ ημ άνενμ, αθμφ πνχηα πανμοζζάζμοιε ηζξ ηονζυηενεξ ζδέεξ ηδξ 

Nussbaum, ιε ηζξ μπμίεξ εεςνμφιε υηζ άκμζλε, εκ πμθθμίξ, ηδ ζογήηδζδ βζα ηδ 

ζπέζδ δεζηήξ ηαζ θμβμηεπκίαξ ζηδ ζφβπνμκδ επμπή ηαζ, ζε, ηάεε πενίπηςζδ ηδκ 

ακέδεζλε ςξ έκα ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ιε πνμεηηάζεζξ ζημ εονφ πεδίμ 

ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ. 

Ζ ζφκδεζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ιε ηδκ δεζηή πναβιαημπμζείηαζ απυ ηδ Nussbaum ζ‟ 

έκα ααεφηενμ επίπεδμ απυ αοηυ ηδξ αηαδδιασηήξ θζθμζμθίαξ, ζημ επίπεδμ ηδξ 

δζενεφκδζδξ, δ μπμία μδήβδζε ζηδ δζαηφπςζδ θζθμζμθζηχκ ζοθθήρεςκ ζημ 

πχνμ ηδξ δεζηήξ. Ζ ιέεμδμξ δζενεφκδζδξ, ηδκ μπμία αημθμοεεί, παναηηδνίγεηαζ 

ςξ ανζζημηεθζηή ηαζ εέηεζ ςξ εκανηηήνζμ ενχηδια ημ «πχξ εα έπνεπε κα γεζ έκα 

ακενχπζκμ μκ», επίζδξ πνμζδζμνίγεηαζ ςξ ιέεμδμξ ειπεζνζηή ηαζ πναηηζηή ηαζ μ 

έθεβπμξ ηςκ πνμηάζεςκ εκαθθαηηζηχκ δεζηχκ εέζεςκ πναβιαημπμζείηαζ ιέζς 
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 Nussbaum 1990 
35

 Kalin 1992: 135-151  
36

 το ίδιο, 136 
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ηδξ ακαγήηδζδξ ζοκμπήξ ζ‟ έκα δίηηομ ηνίζεςκ, αζζεδιάηςκ, ακηζθήρεςκ ηαζ 

ανπχκ, πμο εηθαιαάκεηαζ ςξ υθμκ. Ζ ιέεμδμξ πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά ζημ 

ηεθάθαζμ ημο εκ θυβς ένβμο ηδξ, ιε ηίηθμ: αληηιεπηηθή ηζνξξνπία (perceptive 

equilibrium). (LK 25) Ζ έκκμζα είκαζ ακάθμβδ ιε εηείκδ ηδξ αλαζηνραζηηθήο 

ηζνξξνπίαο (reflective equilibrium), ηδκ μπμία πνδζζιμπμζεί μ Rawls.37 

Ζ Λussbaum, δδθαδή, οπμζηδνίγεζ υηζ οπάνπεζ έκα δζαηνζηυ ιμκηέθμ δεζηήξ 

ακηίθδρδξ, ημ μπμίμ ειπκέεηαζ απυ ηδκ ανζζημηεθζηή ζηέρδ  ηαζ ημ μπμίμ ιέζς 

ιζαξ ιεευδμο ααζζζιέκδξ ζηδκ ειπεζνία ηαζ ηδκ πναηηζηυηδηα αλζμπμζεί θυνιεξ 

ηαζ δμιέξ ιοεζζημνδιάηςκ, βζα ηδκ επίηεολδ ιζαξ πθήνμοξ ένεοκαξ ηαζ 

δζαηφπςζήξ ημο. (LK 173) Ζ Λussbaum οπμζηδνίγεζ υηζ ζ‟ αοηή ηδκ ανζζημηεθζημφ 

ηφπμο ένεοκα, δ θμβμηεπκία, ιε ηδ ιμνθή ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ, ιπμνεί κα 

ζοιαάθεζ ηαεμνζζηζηά. Ν Kalin επζζδιαίκεζ υηζ δεκ πνυηεζηαζ, ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, βζα ακαπηοβιέκδ δεζηή εεςνία, αθθά πενζζζυηενμ βζα ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ ζφθθδρδ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ, δ μπμία πνμηείκεηαζ βζα ελέηαζδ, 

ζογήηδζδ ηαζ ακαεεχνδζδ.  Αοηή ηδκ ηνζηζηή δ Λussbaum ηδ δέπεηαζ, ηαεχξ ηαζ 

δ ίδζα παναδέπεηαζ υηζ ηα δμηίιζα ημο πανυκημξ ένβμο είκαζ απθχξ έκα ιζηνυ 

ηιήια ιζαξ εονφηενδξ ένεοκαξ, (LK 23) δ μπμία είπε λεηζκήζεζ μοζζαζηζηά ήδδ 

απυ έκα ζδιακηζηυ ηδξ ένβμ, ιε ηίηθμ The Fragility of Goodness38 ηαζ δ ανπή 

ιυκμ ηδξ οπενάζπζζδξ ιζαξ δεζηήξ εεςνίαξ, ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ μπμία 

μοζζαζηζηυ νυθμ δζαδναιαηίγμοκ ηα ιοεζζημνήιαηα. (LK 27) 

Πηα δμηίιζα πμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδ ζοθθμβή, δ Λussbaum εα επζπεζνήζεζ, 

ζηαπομθμβχκηαξ  ηαζ ακαθφμκηαξ ημοξ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ ηνμθμδμημφκ ηαζ 

ζοκεέημοκ ηδ ζπέζδ δεζηήξ ηαζ θμβμηεπκίαξ, κα πνμζακαημθίζεζ ηδκ πνμζμπή ιαξ 

πνμξ ηα ζημζπεία εηείκα ηα μπμία εα έπνεπε κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ιζα δεζηή 

πνυηαζδ ακαθμνζηά ιε ημ ηζ ζοκζζηά ημ επ δελ. 
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 Με αυτό τον όρο αποδίδει ο Rawls τον επικυμθτό ςτόχο τθσ διαδικαςίασ επιλογισ αρχϊν και κανόνων, 
προκειμζνου για τθ δθμιουργία ενόσ ςυνεκτικοφ μοντζλου θκικισ κεωρίασ, θ οποία κα βαςίηεται ςτθ νοθτικι 
λειτουργία, μεκοδολογία, δθλαδι, θ οποία εφαρμόηεται για τθ ςυγκρότθςθ τθσ δικισ του κεωρίασ τθσ 
δικαιοςφνθσ. Ρρόκειται ουςιαςτικά για μια μεκοδολογικι αρχι με τθν οποία ο Rawls ειςθγείται μια 
διαδικαςία ςυγκρότθςθσ θκικισ κεωρίασ θ οποία επιδιϊκει μια αναςτοχαςτικι ιςορροπία μεταξφ γενικϊν 
αρχϊν και καλά ςτακμιςμζνων πεποικιςεων. Θ τελευταία προκφπτει ωσ αποτζλεςμα μιασ κακαρά 
διανοθτικισ διαδικαςίασ εξζταςθσ αποκομμζνθσ από τα ςυναιςκιματα και ςτθριγμζνθσ ςτο γενικό και το 
κακολικό. Βλ. Rawls 2000: 46-53 και 130-35. Βλ. και Nussbaum 1990: 168-194, για τθ ςυηιτθςθ του όρου 
αυτοφ του Rawls κακϊσ και του ανάλογου δικοφ τθσ όρου. 
38

 Το ζργο αυτό ιταν το πρϊτο ςθμαντικό ζργο τθσ, με ενδιαφζρον για τθ ςυηιτθςθ που διεξάγεται ς’ αυτι τθ 
μελζτθ και το οποίο εκδόκθκε πριν από το Love’s Knowledge. Βλ. παρακάτω ενότθτα 2.Β 
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2.Α 1 ύλδεζε ύθνπο θαη πεξηερνκέλνπ θαη ην εξώηεκα γηα ηε 

δηαθξηηόηεηα ησλ ξόισλ εζηθήο θαη ινγνηερλίαο 

Ζ ανπζηή δζαπίζηςζδ ηδξ Λussbaum ζημ ένβμ ηδξ Love’s Knowledge υηζ 

οπάνπμοκ ηνυπμζ κα αθέπεζ ηακείξ ημκ ηυζιμ ηαζ ημ πχξ γεζ ηακείξ ιέζα ζ‟ αοηυκ, 

μζ μπμίμζ δεκ ιπμνμφκ κα δζαηοπςεμφκ απυ ηδ βθχζζα  ηδξ θζθμζμθίαξ, απμννέεζ 

απυ ημκ ζζπονζζιυ ηδξ υηζ ημ φθμξ εηθνάγεζ πενζεπυιεκμ.  

Πηδκ πναβιαηζηυηδηα μθυηθδνμ ημ μζημδυιδια πμο ζημπεφεζ ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ 

ηνυπςκ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ηδξ θζθμζμθίαξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ, μζ 

μπμίεξ απμηεθμφκ ημ ακηζηείιεκμ ημο ζοβηεηνζιέκμο αοημφ ένβμο, ζηδνίγεηαζ ζ‟ 

αοηυκ ημκ ζζπονζζιυ. 

Ζ πανάεεζδ ηςκ ιεηαθμνχκ ζημ πνμμίιζμ ημο ένβμο ημο H. James The Golden 

Bowl, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζηδ ζπέζδ ηδξ ζφθθδρδξ ηάπμζςκ ααζζηχκ ζδεχκ ηαζ 

ηδξ ιμνθήξ εηθμνάξ ημοξ απυ ημ θμβμηέπκδ, επζαεααζχκεζ ηαζ ιε δζηή ηδξ 

παναδμπή υηζ πονήκαξ ηςκ δμηζιίςκ, ηα μπμία απανηίγμοκ ημ πνμξ ελέηαζδ ένβμ 

ηδξ, εα είκαζ δ δζενεφκδζδ ηαζ δ οπενάζπζζδ ηςκ εέζεςκ πμο πενζέπμκηαζ ζ‟ 

αοηέξ ηζξ ιεηαθμνέξ. Ποβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα ηζξ εέζεζξ υηζ δ επζθμβή ηςκ 

εηθναζηζηχκ ιέζςκ απυ ημ θμβμηέπκδ ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ ηαηαθθδθυηενδ 

ζοιθςκία ζφθθδρδξ ηαζ έηθναζδξ ηαζ υηζ μνζζιέκεξ πθεονέξ ηδξ γςήξ ιπμνμφκ 

κα εηθναζημφκ ιε ηαηάθθδθμ ηαζ αηνζαή ηνυπμ απμηθεζζηζηά απυ ημ θμβμηέπκδ. 

Αοηυ ημ μπμίμ εα επζπεζνδεεί, δδθαδή, κα απμδεζπηεί είκαζ υηζ, υζα έπεζ κα πεζ δ 

θμβμηεπκία ιε ημ ζδζαίηενμ φθμξ ηδξ, δεκ ιπμνμφκ κα εηθναζημφκ απυ ηδ 

θζθμζμθζηή βθχζζα, ημοθάπζζημκ μθμηθδνςιέκα ιε ημκ ηαηάθθδθμ ηνυπμ ηαζ 

πςνίξ ακηζθάζεζξ, εκχ,  επζπθέμκ, αθμνμφκ ηαζ ηδ θζθμζμθζηή δναζηδνζυηδηα.  

Αοηά πμο έπεζ κα πεζ ημ φθμξ, ημ μπμίμ οζμεεηείηαζ ηυζμ απυ ηδ θμβμηεπκία υζμ 

ηαζ απυ ηδ θζθμζμθία, αθμνμφκ, ηαηά ηδ Λussbaum, ημ ηζ είκαζ ζδιακηζηυ ζηδ 

γςή ηαζ ημκ ηυζιμ, ηαεχξ ηαζ πμζα ιέζα ηδξ δζακμδηζηήξ ηαζ άθθδξ ζηεοήξ ημο 

ακενχπμο αμδεμφκ ηαθφηενα ζηδκ ηαηακυδζή ημο.  Ζ ίδζα θένκεζ ςξ πανάδεζβια 

ηδκ άπμρδ ημο M. Proust υηζ,  πνμηεζιέκμο κα ιζθήζεζ ηακείξ βζα ηδκ ακενχπζκδ 

ροπμθμβία, δεκ ανηεί δ δζακμδηζηή εκαζπυθδζδ, δζυηζ δοκαηά ζοκαζζεήιαηα 

παίγμοκ ακαπυθεοηηα έκα ζδιακηζηυ βκςζηζηυ νυθμ.  Κε δεδμιέκδ ηδκ 

παναπάκς παναδμπή, ακ δεκ οζμεεηδεεί ημ ηαηάθθδθμ εηθναζηζηυ ιέζμ, εα 

οπάνλεζ εζςηενζηή ακηίθαζδ.  Θάηζ ακάθμβμ ζζπονίγεηαζ ηαζ μ H. James βζα ηδκ 

δεζηή, ηαεχξ δζαηείκεηαζ υηζ, πνμηεζιέκμο κα πάνεζ ηάπμζμξ απμθάζεζξ, απαζηείηαζ 

δ ακηίθδρδ θεπηχκ απμπνχζεςκ ηαζ δ ζοκαζζεδιαηζηή ακηαπυηνζζδ ζημ πθαίζζμ 

δνάζδξ ημο ηαεεκυξ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ζοβηεηνζιέκα πνυζςπα ηαζ ζπέζεζξ.  

Κε άθθα θυβζα, δ Λussbaum εα επζπεζνήζεζ κα ζζπονζζηεί, υπςξ ζδιεζχκεζ ηαζ μ J. 

Kalin, υηζ ηάεε φθμξ εηθνάγεζ έκακ ζζπονζζιυ βζα ημ ηί είκαζ ζδιακηζηυ ηαζ ηζ υπζ, 

βζα ημ πμζα ιέζα ημο ακαβκχζηδ είκαζ ζδιακηζηά ζηδ δζαδζηαζία ηδξ βκχζδξ ηαζ 

πμζα δεκ είκαζ ηαζ  υηζ ιζα ζδιακηζηή μζημβέκεζα εεςνήζεςκ ιπμνεί κα δζαηοπςεεί 
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ηαηάθθδθα ηαζ πςνίξ ακηζθάζεζξ απυ ηδ θμβμηεπκζηή αθήβδζδ εκυξ μνζζιέκμο 

ηφπμο.  Ζ Λussbaum εα ζζπονζζηεί ηαζ ηάηζ επζπθέμκ: υηζ αοηή δ μζημβέκεζα 

εεςνήζεςκ είκαζ ιζα ζδιακηζηή οπμρήθζα βζα ηδ δζαηφπςζδ ηδξ αθήεεζαξ. Ζ 

ηεθεοηαία δζαπίζηςζδ εα ηδξ επζηνέρεζ κα ζοζπεηίζεζ ηδ θμβμηεπκία ιε ηδκ δεζηή 

θζθμζμθία, ηαεχξ δ ίδζα εεςνεί ςξ ακηζηείιεκμ ηδξ ηεθεοηαίαξ ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ 

αθήεεζαξ ζε υθεξ ηδξ ηζξ υρεζξ. (LK 27) 

Ζ Λussbaum υιςξ ηαηακμεί υηζ μζ παναπάκς ζζπονζζιμί εα έιεκακ πςνίξ 

εειέθζα, ακ πνχηα δεκ απμδείηκοε ηδ ζπέζδ φθμοξ ηαζ πενζεπμιέκμο. Δπζπεζνεί 

κα εειεθζχζεζ ηζξ απυρεζξ ηδξ ζηα δμηίιζα, ηα μπμία πενζθαιαάκμκηαζ ζ‟ αοηή ηδ 

ζοθθμβή, ζ‟ έκα πενζμνζζιέκμ ααειυ, ζοβηεηνζιέκα, ιυκμ ζημ ααειυ πμο αθμνά 

ηδ δζαηφπςζδ ηάπμζςκ εειάηςκ, ηα μπμία άπημκηαζ ηςκ ακενχπζκςκ  επζθμβχκ, 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ δεζηήξ, ηαζ ηα μπμία πνμαάθθμοκ αλζχζεζξ αθήεεζαξ, ιε 

ζοκέπεζα κα αλζχκμοκ ηαζ ηδκ πνμζμπή υζςκ αζπμθμφκηαζ ι‟ αοηυ ημκ ημιέα 

θζθμζμθζηήξ δναζηδνζυηδηαξ.  Έηζζ, αοηυ πμο εα ζζπονζζηεί ηαζ εα επζπεζνήζεζ κα 

απμδείλεζ εα είκαζ υηζ αοηά ηα ζοβηεηνζιέκα εέιαηα, πνμηεζιέκμο κα 

εηθναζημφκ, εκζςιαηχκμκηαζ ηαθφηενα ζημ ζχια ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

Πημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ δζενεφκδζδξ οπμδεζηκφεζ ιία ζεζνά δεζηχκ, υπςξ ηα 

απμηαθεί, ενςηδιάηςκ ζπεηζηά ιε ηδκ ζπμοδαζυηδηα ημο ηοπαίμο, ηδ ζδιαζία ημο 

πνμαθήιαημξ ηςκ αθθδθμζοβηνμουιεκςκ ηαεδηυκηςκ ηαζ ημ νυθμ ηςκ παεχκ, 

ηα μπμία ανίζηεζ ζηζξ ηναβςδίεξ, υπζ υιςξ ηαζ ζηδκ αιζβχξ θζθμζμθζηή 

δναζηδνζυηδηα. Ακηζηζεέιεκδ ζημ νζγζηυ δζαπςνζζιυ θζθμζμθίαξ ηαζ θμβμηεπκίαξ, 

ηυζμ ςξ πνμξ ημ ακηζηείιεκμ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηα ειπθεηυιεκα πνυζςπα, επζπεζνεί 

κα ζηδνίλεζ ηδκ απυ ημζκμφ δζαηφπςζδ ημο ενςηήιαημξ βζα ημκ εκδεδεζβιέκμ 

ηνυπμ γςήξ, ακαθενυιεκδ ζε αοημφξ πμο ζήιενα εα απμηαθμφζαιε θζθμζυθμοξ 

αθθά ηαζ ζημοξ πμζδηέξ ημο πέιπημο ηαζ ηέηανημο π.Σ. αζχκα ζηδκ ανπαία 

Δθθάδα. Ζ απυ ημζκμφ οζμεέηδζδ αοημφ ημο ενςηήιαημξ απυ θζθμζυθμοξ ηαζ 

πμζδηέξ, ηαεχξ ηαζ δ παναδμπή υηζ ημ φθμξ οπμκμεί παναδμπή δεζηχκ 

πνμηεναζμηήηςκ, αλζμθμβήζεςκ ηαζ επζθμβχκ, απμηεθεί, ηαηά ηδ βκχιδ ηδξ, ηαζ 

ηδκ αζηία αοημφ πμο μ Ξθάηςκ ζηδκ Πνιηηεία απμηαθεί παιαηά δηακάρε. Ζ 

παζδεοηζηή ηαζ επζημζκςκζαηή δζάζηαζδ ηδξ ροπαβςβίαξ, ςξ ημζκήξ επζδίςλδξ 

πμζδηχκ ηαζ θζθμζυθςκ, ήηακ ζηεκά δειέκδ ιε ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ιεεμδμθμβζηέξ 

ηαζ οθμθμβζηέξ επζθμβέξ ελέθναγακ αλίεξ ηαζ ηνίζεζξ, εκχ ζοκέααθακ ζηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζαηφπςζδξ ηδξ ιζαξ ή ηδξ άθθδξ άπμρδξ. Ζ 

ηαηαθθδθυηδηα ηαζ δ αθήεεζα ηςκ αλζχκ, μζ μπμίεξ πνμαάθθμκηακ  βζα ηδκ αβςβή 

ηδξ ροπήξ, ήηακ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ανπαίαξ δζαιάπδξ. 

Ζ οζμεέηδζδ ημο εεαηνζημφ φθμοξ ζηδκ Πνιηηεία απυ ημκ Ξθάηςκα, βζα κα 

ιζθήζεζ ηαηά ημο εεάηνμο, εβείνεζ μνζζιέκα εφθμβα ενςηήιαηα, ηα μπμία δ 

Λussbaum επζπεζνεί κα απακηήζεζ ζημ ένβμ ηδξ The Fragility of Goodness, (FG 

133) υηακ απμδίδεζ ζηδκ οζμεέηδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο φθμοξ ηδκ πνυεεζδ ηδξ 
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ηζκδημπμίδζδξ ηάεε πμθίηδ (ήηακ ηυηε ημ ηνέπμκ φθμξ έηθναζδξ), αθθά ηδκ ίδζα 

ζηζβιή ιε ημ ακηζεεαηνζηυ ημο πενζεπυιεκμ, λεπςνίγεζ ηζξ ροπζηέξ δοκάιεζξ ιε ηζξ 

μπμίεξ πνέπεζ κα ακηαπμηνζεεί μ πμθίηδξ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ πενζζηάζεςκ, 

ζοβηεηνζιέκα ηδ δζάκμζά ημο ηαζ υπζ ηα ζοκαζζεήιαηα, πμο ακηζιάπμκηαζ ηδκ 

μνεή ηνίζδ. Ζ άπμρδ ιε ηδκ μπμία μθμηθδνχκεηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ πανάβναθμξ, 

υιςξ, υηζ ημ φθμξ ημο Ξθάηςκα δεκ είκαζ μοδέηενμ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ, 

αθθά ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ακηίθδρδ ηδξ ακενχπζκδξ 

μνεμθμβζηυηδηαξ, πνμςεεί αηυιδ πενζζζυηενμ ημοξ ζζπονζζιμφξ βζα ηδ ζδιαζία 

ημο φθμοξ ηαζ ημο πενζεπμιέκμο, ηα μπμία εηθνάγεζ ηαηά ιμκαδζηυ ηνυπμ, 

ζοκδέμκηαξ ηδ δζαθμβζηή ιμνθή ηαζ ηδ ιαζεοηζηή ιέεμδμ ηδκ μπμία εθανιυγεζ, ιε 

ηδ εεςνία πενί ζδεχκ ημο Ξθάηςκα ηαζ βεκζηυηενα ηδκ πθαηςκζηή βκςζζμθμβία.  

Πηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ηζκείηαζ ηαζ δ δζαπίζηςζδ υηζ δ δμιή ηαζ δ θμβμηεπκζηή 

ιμνθή οπμδδθχκμοκ πεπμζεήζεζξ, εκχ, ηαοηυπνμκα, εηιαζεφμοκ ακηζδνάζεζξ απυ 

ημ ημζκυ, μζ μπμίεξ  πνμτπμεέημοκ υηζ ηαζ αοηυ έπεζ.  Έηζζ, μζ δεζηέξ 

βκςζζμθμβζηέξ πεπμζεήζεζξ ημο Ξθάηςκα, ιε αάζδ ηζξ μπμίεξ ηα ζοκαζζεήιαηα 

είκαζ άθμβα, ημκ μδδβμφκ κα ελμαεθίζεζ έκα ιέζμ, ημ μπμίμ, απεοεοκυιεκμ ιέζς 

ηδξ ιμνθήξ ημο ζηα ζοκαζζεήιαηα ημο ακενχπμο, ιεηαδίδεζ απυρεζξ βζα ημ ηζ 

είκαζ ζδιακηζηυ ζηδ γςή ηαζ ημ πχξ πνέπεζ κα γμφιε.  Αοηυ ζοιααίκεζ, βζαηί μ 

Ξθάηςκαξ δζαθςκεί ηυζμ ιε ημ ιέζμκ επζημζκςκίαξ, ημ μπμίμ ειπθέηεζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα, υζμ ηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ ημο ιδκφιαημξ, δδθαδή ημκ 

πνμααθθυιεκμ ηνυπμ γςήξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, δ Λussbaum ηαηαθήβεζ, ζπεηζηά ιε 

ηζξ εέζεζξ ηδξ παθαζάξ δζαιάπδξ, ζημ ζοιπέναζια υηζ «πεπμζεήζεζξ βζα ηδκ δεζηή 

αθήεεζα ιμνθμπμζμφκ απυρεζξ βζα ηδ θμβμηεπκζηή θυνια ζδςιέκδ ςξ δεζηή 

άπμρδ». (LK 18) 

Ρμ βεβμκυξ υηζ ημ φθμξ ειπενζέπεζ ακηζθήρεζξ βζα ημοξ ζηυπμοξ ημο ακηζηεζιέκμο 

ηαζ ηα εκδεδεζβιέκα ιέζα επίηεολήξ ημοξ, δεκ αιθζζαδηείηαζ ζδζαζηένςξ. Ζ άπμρδ 

βζα ηδκ μπμία δ Λussbaum έπεζ δεπηεί πενζζζυηενα πονά, είκαζ υηζ ημ ακηζηείιεκμ 

ηδξ δεζηήξ,  ηαεχξ ηαζ ημ ελαβυιεκμ απ‟ αοηήκ ζοιπέναζια υηζ δ θμβμηεπκία 

ιπμνεί ηαζ πνέπεζ, μνζζιέκεξ θμνέξ, κα θμβζζηεί ςξ θζθμζμθία ηαζ, ςξ εη ημφημο, 

κα θεζημονβήζεζ ζοιπθδνςιαηζηά, αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ εζςηενζηά, ζηδ 

θζθμζμθζηή δζενεφκδζδ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ δοζημθία, δ μπμία απμδίδεηαζ ζηδ 

Λussbaum, ζοκδέεηαζ, εκίμηε, ιε ιία ζφβποζδ ιεηαλφ ηςκ υνςκ «δζαηοπχκς», 

πμο ανιυγεζ ζηδ θζθμζμθία ηαζ «δείπκς», πμο ανιυγεζ ζημκ οπαζκζηηζηυ ηαζ 

ιεηαθμνζηυ θυβμ πμο πνδζζιμπμζεί δ θμβμηεπκία. Δνςηήιαηα ηα μπμία ζοκδέμκηαζ 

ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηνζηζηή,  είκαζ αοηά πμο αθμνμφκ ημ ηαηάθθδθμ ακηζηείιεκμ 

ηδξ δεζηήξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ημ ακ ηα ζοβηεηνζιέκα ακηζηείιεκα ιπμνμφκ 

κα ζοιπέζμοκ ιε εηείκμ πμο δ Λussbaum μκμιάγεζ ηαεμνζζιυ ημο επ δελ, 

ακηζηείιεκμ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα βίκεζ απμδεηηυ βζα ηδ θμβμηεπκία, επεζδή είκαζ 

πθμφζζα ζε πενζβναθή αζςιάηςκ, ζοκαζζεδιάηςκ, ακενχπζκςκ ζδζαζηενμηήηςκ 

ηαζ πθήεμοξ άθθςκ παναβυκηςκ, μζ μπμίμ επδνεάγμοκ ηδ δνάζδ ηςκ δνχςκ, 

αθθά, ζφιθςκα ιε ηδκ M. Holland, δφζημθα ιπμνμφιε κα ζοιθςκήζμοιε υηζ δ 
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δεζηή είκαζ ζε εέζδ, εη ηςκ πνμηένςκ, κα πνμαθέρεζ ηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ 

ηέημζμοξ πανάβμκηεξ.39 

Ζ ίδζα δοζπζζηία, ςξ πνμξ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ημο εεςνμφιεκμο ακηζηεζιέκμο, 

δζαηοπχκεηαζ ακαθμνζηά ιε ηδ θεπημιενή ελέηαζδ ηδξ έκκμζαξ ημο αβαεμφ, ημ 

μπμίμ ανιυγεζ ςξ ακηζηείιεκμ ζηδ θζθμζμθία, υπζ υιςξ ηαζ ζηδ θμβμηεπκζηή 

δδιζμονβία. Ρμ βεβμκυξ υηζ δ Nussbaum απμθεφβεζ ηζξ ζαθείξ δζαπςνζζηζηέξ 

βναιιέξ ακάιεζα ζηδ θζθμζμθία ηαζ ηδ θμβμηεπκία, είκαζ δ αζηία ηδξ ηνζηζηήξ πμο 

έπεζ δεπηεί υηζ απμδίδεζ αηαηάθθδθα ακηζηείιεκα ηαζ ζημοξ δφμ ημιείξ. 

Ζ Holland επζπεζνεί κα απμζαθδκίζεζ ηζ δζαηοαεφεηαζ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο 

πανααζάγμκηαζ ηα υνζα ηςκ δζαηνζηχκ νυθςκ ηαζ ακηζηεζιέκςκ, υηακ ηα 

πναβιαηεφμκηαζ δζαθμνεηζημί ημιείξ ηςκ ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ ηαζ μζ 

πμζηίθεξ ιμνθέξ ηαθθζηεπκζηήξ έηθναζδξ,  ηαζ βζ‟ αοηυ, θένκεζ ζακ πανάδεζβια 

ημκ πνμαθδιαηζηυ ζζπονζζιυ υηζ δ αζζεδηζηή ηαεζζηά ηδκ ηέπκδ θζθμζμθία ή υηζ δ 

επζζηδιμθμβία ηαεζζηά θζθμζμθία ηδκ επζζηήιδ.  Δλίζμο πανάδμλμ ιε ημοξ 

παναπάκς ζζπονζζιμφξ είκαζ κα εεςνμφιε ηδ θζθμζμθία ςξ θμβμηεπκία.  Αοηυ δε 

ζδιαίκεζ, υπςξ παναηδνεί δ Λussbaum, υηζ δ θζθμζμθία δε ιπμνεί κα ςθεθδεεί 

απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζημ δζαηνζηυ ηδξ νυθμ ηδξ ζοζηδιαηζηήξ 

απυδμζδξ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ δεζηήξ ηαζ ςξ, εη ημφημο, κα ηδ ζοιπενζθάαεζ 

ζηδ δζδαζηαθία ηδξ ή υηζ δ θζθμζμθία δε ιπμνεί κα ζοκδνάιεζ ηδκ ηνζηζηή ηδξ 

θμβμηεπκίαξ.  Θάπμζμξ ιπμνεί κα ακαβκςνίζεζ ηδκ εηαηένςεεκ πνδζζιυηδηα ηαζ, 

ηαοηυπνμκα, κα ηζξ εεςνεί δζαηνζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

Ζ Holland ακαθένεζ ηνία πθεμκεηηήιαηα ηδξ παναπάκς ακηζιεηχπζζδξ, έπμκηαξ 

πνμθακχξ ηαηά κμο ηδκ απμζυαδζδ ηςκ ακηίζημζπςκ ηζκδφκςκ, μζ μπμίμζ εα 

ιπμνμφζακ κα ακαηφρμοκ ζε ακηίεεηεξ πενζπηχζεζξ. Ρμ πνχημ εεηζηυ ζημζπείμ 

πμο πνμηφπηεζ, είκαζ υηζ δ θμβμηεπκία δεκ αλζμθμβείηαζ πανά ιυκμ ιε ηνζηήνζμ ηδκ 

αζζεδηζηή αλία.  Ζ Λussbaum, ζοιθςκχκηαξ ιε ημκ Ζ. James, ηείκεζ, ζε μνζζιέκα 

ζδιεία, κα εεςνήζεζ ηδκ δεζηυηδηα ημο πενζεπμιέκμο ημο ένβμο ηνζηήνζμ 

αλζμθυβδζήξ ημο, ηνζηήνζμ ζημ μπμίμ ακηζηίεεηαζ ηαζ μ Richard Posner ζημ άνενμ 

ημο “Against Ethical Criticism”. 40  Αζηία αοηήξ ηδξ ημπμεέηδζδξ ηδξ Λussbaum 

είκαζ δ επζιμκή ηδξ υηζ ημ εκδζαθένμκ ιαξ  βζα ηδ θμβμηεπκία είκαζ βκςζηζηυ, (LK 

171) υζμ βζα ηδκ αζζεδηζηή απυθαοζδ, πζζηεφεζ υηζ δεκ εα ιπμνμφζε κα απμδμεεί 

ιε ηάπμζα ζοκεηηζηυηδηα, ακ απμιμκςκυηακ, ελμθμηθήνμο, απυ ηα πναηηζηά ιαξ 

εκδζαθένμκηα. Ρμ βεβμκυξ υηζ δ θμβμηεπκζηή εεςνία έπεζ απμημπεί απ‟ μηζδήπμηε  

έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ πναηηζηή, δ Λussbaum ημ απμδίδεζ ζηδκ επίδναζδ πμο 

άζηδζακ μζ ακηζηζεέιεκεξ ζηδκ θμβμηεπκζηή θακηαζία δεζηέξ εεςνίεξ ημο 

Θακηζακζζιμφ ηαζ Υθεθζιζζιμφ. 41  Ρμ δεφηενμ εεηζηυ ζημζπείμ απυ ηδ δζαηνζηή 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ δφμ ημιέςκ, ημ μπμίμ επζζδιαίκεζ δ Holland, είκαζ υηζ υπςξ δ 
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Θαηλή Γηαζήθε ή ημ Ραθιμφδ ιπμνμφκ κα πανέπμοκ δεζηή εοαζζεδημπμίδζδ ή 

ηαηακυδζδ ημο ακενχπζκμο αβαεμφ, πςνίξ αοηυ κα ηα ηαεζζηά θζθμζμθία, ημ ίδζμ 

ιπμνεί ηαζ δ θμβμηεπκία.  Ρνίημ ηαζ ηονζυηενμ ίζςξ βζα ηδκ επμπή ιαξ εεηζηυ 

ζημζπείμ, ζφιθςκα ιε ηδ Holland, είκαζ δ δζαηήνδζδ ημο θζθμζμθζημφ 

ηαεήημκημξ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ηαηάηαλδξ ηςκ δεζηχκ ζζπονζζιχκ, ακελάνηδηα 

απυ ηδκ ηαθθζηεπκζηή ημοξ πανμοζίαζδ ή ηδ ενδζηεοηζηή αοεεκηία ιε ηδκ μπμία 

ιπμνεί κα πανμοζζάγμκηαζ. 

Βέααζα, εα ήηακ ζηυπζιμ κα επζζδιακεεί υηζ δ Λussbaum πνμαθέπμκηαξ ίζςξ 

αοημφ ημο είδμοξ ηδκ ηνζηζηή, δδθχκεζ ζε ιζα οπμζδιείςζδ42 ημο εκ θυβς ένβμο 

ηδξ υηζ μ ζζπονζζιυξ ηδξ πςξ μνζζιέκα ένβα θμβμηεπκίαξ απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ 

δεζηήξ θζθμζμθίαξ (moral philosophy) είκαζ εθζηηυξ, βζαηί μ υνμξ moral 

philosophy, ζε ακηζδζαζημθή ιε ημκ υνμ  ethical theory (ηαηά ημκ ακηίζημζπμ 

δζαπςνζζιυ ημο J. Rawls ιεηαλφ moral theory ηαζ moral philosophy), 

πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηδκ ίδζα ιε ιία εονφηδηα, δ μπμία πενζθαιαάκεζ δζάθμνμοξ 

ηφπμοξ δεζηήξ ένεοκαξ, ηυζμ ηζξ ζοζηδιαηζηέξ ηαζ εεςνδηζηέξ, μζ μπμίεξ εα 

ιπμνμφζακ κα μκμιαζημφκ δεζηή εεςνία υζμ ηαζ ηζξ ιδ εεςνδηζηέξ, εκηάζζμκηαξ 

ζ‟ αοηή ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία μνζζιέκα θμβμηεπκζηά ένβα. 

Δπζπθέμκ, υπςξ οπμβναιιίγεζ δ ίδζα, δ ζοβηεηνζιέκδ δζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ 

θμβμηεπκίαξ ηαζ δεζηήξ έπεζ ςξ αθεηδνία ηδκ επίδναζδ πμο δέπηδηε απυ μνζζιέκα 

θμβμηεπκζηά ένβα ηαζ ηδ εέθδζή ηδξ κα απακηήζεζ ζε ζοβηεηνζιέκα ενςηήιαηα, 

υπςξ αοηά πμο αθμνμφκ ημ νυθμ ηδξ αβάπδξ ηαζ άθθςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζπεηζηχκ 

ιε ημ επ δελ, ηαεχξ ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ζοκαζζεήιαημξ ηαζ ηδξ δεζηήξ βκχζδξ ή 

ημο ζημπαζιμφ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ. Υξ εη ημφημο, ηαζ μζ αλζχζεζξ ηδξ δεκ 

αθμνμφκ μφηε ζε υθα ηα ιοεζζημνήιαηα μφηε ζε υθα ηα δεζηά γδηήιαηα.43 Κε 

αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ Nussbaum πεηοπαίκεζ ηδ ζοζπέηζζδ ηαηάθθδθςκ 

θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ ιε μνζζιέκεξ δεζηέξ εεςνήζεζξ. Πηδ ζοκέπεζα, επζπεζνεί 

κα πνμζδζμνίζεζ ημ εφνμξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ δεζηχκ δζενεοκήζεςκ, πμο 

έθημοκ ηδ δζπθή αοηή ζοκδνμιή απυ ημοξ ηθάδμοξ ηδξ δεζηήξ ηαζ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ. 

 

2.Α 2 Δπηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηελ αγάπε. Έλα παξάδεηγκα ηεο 

ζύλδξαζεο θηινζνθίαο θαη ινγνηερλίαο 

Ζ Nussbaum ιαξ πθδνμθμνεί βζα ηζξ θάζεζξ πμο πέναζε δ δζαιυνθςζδ ηδξ  δζηήξ 

ηδξ δεζηήξ άπμρδξ, ζδζαίηενα υζμκ αθμνά  ηα πενζεχνζα κα απμδεπηεί έκκμζεξ, 

υπςξ ηδκ ενςηζηή αβάπδ (έθλδ).  Ανπζηά,  πίζηεοε υηζ δ ανζζημηεθζηή άπμρδ ήηακ 

ανηεηά πενζεηηζηή, χζηε κα ζοιπενζθάαεζ ηάεε ζοζηαηζηυ ηδξ ηαθήξ γςήξ, έκα 

απυ ηα μπμία είκαζ ηαζ δ αβάπδ, ηαζ υηζ δ δεζηή άπμρδ ημο H. James έδεζπκε υηζ 

ήηακ  ημ ίδζμ πενζεηηζηή.  Ανβυηενα, ηαζ, εκχ δζαηήνδζε αηέναζδ ηδκ άπμρή ηδξ 
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βζα ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ  ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ ημο H. James ζηδκ δεζηή ζθαίνα 

(υηζ δδθαδή αηυιδ ηαζ ηα ιδ δεζηά ζημζπεία υπςξ ηδ γήθζα ή ημ ιίζμξ ιάξ 

επζηνέπεηαζ κα ηα δμφιε ςξ ειπυδζα ηδξ δεζηήξ ηαζ ι‟ αοηή ηδκ έκκμζα απυ ιία 

δεζηή ζημπζά), άθθαλε δ άπμρή ηδξ βζα ηδκ αβάπδ ηαζ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ηδκ 

ανζζημηεθζηή εεχνδζδ. πμζηήνζλε, δδθαδή, υηζ δ απμηθεζζηζηυηδηα, δ μπμία 

ειπενζέπεηαζ ζηα ενςηζηά ζοκαζζεήιαηα, ανίζηεηαζ ζε έκηαζδ ιε ηδκ δεζηή άπμρδ 

πμο δίκεζ έιθαζδ ζηδ ζφκδεζδ ηδξ δεζηήξ ζηάζδξ ιε ιζα εονεία πενζεηηζηή 

πνμζμπή ηαζ ηδ δδιυζζα απυδμζδ επζπεζνδιάηςκ.  Κεηά απυ αοηή ηδ δζαπίζηςζδ, 

πνυηεζκε ιία ηαθάκηεοζδ ζηδ εέζδ ηδξ ζζμννμπίαξ ακάιεζα ζηδκ δεζηή ηαζ ηδκ 

αβάπδ, ςξ πθδνέζηενμ ακενχπζκμ αβαευ.  Πηδ δεφηενδ αοηή θάζδ ακάπηολδξ δ 

Nussbaum ήηακ ακηίεεηδ ιε ηδκ άπμρδ υηζ δ αβάπδ ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ 

ηαηακυδζδ ημο αβαεμφ, ηάηζ πμο ζζπονίζηδηε ζημ ένβμ ηδξ The Fragility of 

Goodness, ενιδκεφμκηαξ ημκ πθαηςκζηυ Φαίδξν.  Ν θυβμξ βζ‟ αοηή ηδκ ακηίννδζδ 

ήηακ υηζ δ ενςηζηή αβάπδ ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ζε ιίζμξ ελαζηίαξ ηδξ απχθεζαξ 

ηαζ έηζζ, μ ενςηεοιέκμξ δζαηζκδοκεφεζ ηδκ ειπθμηή ημο ζημ ηαηυ.  Πε ιζα ηνίηδ 

θάζδ ακάπηολδξ ηδξ δεζηήξ ηδξ ημπμεέηδζδξ, δ αβάπδ εβημθπχκεηαζ ηαζ πάθζ 

ζηδκ δεζηή, αθθά αοηή ηδ θμνά οπενααίκμκηάξ ηδκ. Γδθαδή, πνυηεζηαζ βζα ιζα ιδ 

ηνζηζηή αβάπδ, δ μπμία μδδβεί ημκ ενςηεοιέκμ πένα απυ ηδκ δεζηή, ζ‟ έκα πχνμ 

υπμο δεκ οθίζηαηαζ δεζηή ηνίζδ.  Γζ‟ αοηή ηδκ ιδ ηνζηζηή ζηάζδ ηδξ αβάπδξ 

παναδεζβιαηζηή εεςνεί δ Λussbaum ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ιδ ηνζηζηή ζηάζδ ημο 

θμβμηέπκδ απέκακηζ ζημοξ παναηηήνεξ ημο.  Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ θμβμηεπκία 

πανέπεζ ζηδκ αβάπδ ιζα δζάζηαζδ δ μπμία ηδξ επζηνέπεζ κα εκζςιαηςεεί ζηδ 

θζθμζμθζηή δεζηή ακαγήηδζδ ηςκ παναβυκηςκ, μζ μπμίμζ ζοκεέημοκ ημ επ δελ.  

Απυ ηδκ πενζβναθή ηςκ παναβυκηςκ, μζ μπμίμζ ηδκ μδήβδζακ ζηδ ιεηααμθή ηςκ 

δεζηχκ ηδξ ημπμεεηήζεςκ, βίκεηαζ ειθακήξ μ ηνυπμξ πμο ακηζθαιαάκεηαζ ημ νυθμ 

ηδξ θζθμζμθίαξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ, μζ μπμίεξ ζοιαάθθμοκ απυ ημζκμφ ζηδκ 

δεζηή ηαθθζένβεζα ημο ακενχπμο. 

Νζ εέζεζξ ηδξ υιςξ ακαθμνζηά ιε ημ νυθμ ηδξ αβάπδξ αθθά ηαζ ημο κμήιαημξ ηδξ 

γςήξ, δεκ απέθοβακ κα ζοβηεκηνχζμοκ ηα πονά ηδξ ηνζηζηήξ ηαζ ιάθζζηα ιε 

αζπιή ηδκ απυδμζδ ζπεηζηυηδηαξ ηαζ αιθζζαδηήζζιδξ ζπέζδξ ιε ηδκ ανζζημηεθζηή 

δεζηή ζηέρδ. Έηζζ, μ J. Kalin44 οπμζηδνίγεζ υηζ απυ ηδ ζηζβιή πμο ακαβκςνίγεηαζ 

δ ενςηζηή έθλδ (love), ηαζ ιάθζζηα ςξ δδιζμονβμφζα αλία (ιδ δεζηά εθεβπυιεκδ), 

μ ηυζιμξ ηαλζκμιείηαζ ιε ηνζηήνζμ πνμζςπζηυ ηαζ, ςξ εη ημφημο, ζπεηζηζζηζηυ. 

Ξαναηδνεί αηυια υηζ, υζμ πενζζζυηενμ ακαβκςνίγεζ ελμοζία (ιε υνμοξ αλίαξ, 

ζδιαζίαξ ηαζ ζπμοδαζυηδηαξ) ζηδκ ενςηζηή έθλδ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα, ηυζμ 

πενζζζυηενμ εέηεζ ζε αιθζζαήηδζδ ημκ δεζηυ νεαθζζιυ ηδξ ηαζ ηδκ 

ηαηαθθδθυηδηα ηδξ ανζζημηεθζηήξ πνμζέββζζδξ  ή μπμζαζδήπμηε άθθδξ δεζηήξ 

εεςνίαξ, πνμηεζιέκμο κα απμδμεεί ιζα εζηυκα ημο ακενχπζκμο αβαεμφ. Ζ ζπεηζηή 

ηνζηζηή ημο Kalin, ςζηυζμ, δείπκεζ κα απεοεφκεηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ πνχηδ 

ακηίθδρδ ηδξ Nussbaum πενί αβάπδξ ηαζ υπζ ζ‟ αοηή πμο ειπκευιεκδ απυ ηδ 
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ζηάζδ ιαξ απέκακηζ ζηα ιοεζζημνήιαηα ειπενζέπεζ ιζα ιδ ηνζηζηή ζηάζδ, ζε 

ιεβάθμ ααειυ ακάθμβδ ιε ηδκ ακηίθδρδ ηδξ Alice Crary 45  βζα ημ νυθμ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ, ηα μπμία ειπκέεζ δ θμβμηεπκία, ζηδ δζαιυνθςζδ δεζηχκ 

ζηάζεςκ, πένα απυ ηδ δζαηφπςζδ δεζηχκ ηνίζεςκ.46  

 

2.Α 3 Σξόπνη πξνζέγγηζεο ησλ εζηθώλ ζεκάησλ από ηε ινγνηερλία,  

πξναπνδνρέο θαη θξηηήξηα επηινγήο ινγνηερληθώλ έξγσλ 

Κε αοηέξ ηζξ ημπμεεηήζεζξ ηαζ ακαθφζεζξ ηςκ νυθςκ πμο δζαδναιαηίγμοκ ζημζπεία, 

υπςξ είκαζ ηα ζοκαζζεήιαηα (π.π. αβάπδ), ηα μπμία  εεςνεί ζδιακηζηά βζα ηδκ 

δεζηή ιαξ ζοβηνυηδζδ, δ Λussbaum επζπεζνεί κα κμιζιμπμζήζεζ ηδκ έκηαλδ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ζημ πεδίμ ηςκ δεζηχκ δζενεοκήζεςκ. Ζ ακαβκχνζζδ ηδξ ειπθμηήξ 

ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή θζθμζμθζηή ζογήηδζδ, ςζηυζμ, έπεζ βζα ηδ 

Nussbaum δφμ πνμαπαζημφιεκα: πνχημκ, ηδκ απμδμπή ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ πενζζηάζεςκ ηαζ δεφηενμκ, ηδκ απμδμπή ηδξ βκςζηζηήξ αλίαξ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ. Κ΄ αοηέξ ηζξ παναδμπέξ δ Λussbaum απακηά ζηζξ ηνζηζηέξ, υπςξ 

αοηή ημο Kalin,  δ μπμία επζζδιάκεδηε παναπάκς ακαθμνζηά ιε ημ νυθμ ηδξ 

αβάπδξ, εκχ, ηαοηυπνμκα, εέηεζ ημ πθαίζζμ θεζημονβίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζημκ 

πχνμ ηδξ δεζηήξ.  Έηζζ δ Nussbaum ιεηαζπδιαηίγεζ, υπςξ ακαθένεδηε κςνίηενα, 

ηδκ έκκμζα ημο Rawls Αλαζηνραζηηθή Ηζνξξνπία 47 ζε  Αληηιεπηηθή Ηζνξξνπία, 

επζηνέπμκηαξ ζηα ζοκαζζεήιαηα κα θεζημονβήζμοκ ςξ πανάβμκηεξ εκδιένςζδξ, 

υζμκ αθμνά  ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ηάεε  πενίζηαζδξ  βζα ηδ δδιζμονβία μνεήξ 

ηνίζδξ. ζμ βζα ηδκ έκκμζα ηδξ ζζμννμπίαξ, επζδζχηεηαζ ηυζμ ιεηαλφ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ ακηζθδπηζηχκ δεδμιέκςκ υζμ ηαζ ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηςκ βεκζηχκ 

ανπχκ ημο αηυιμο, πάκηα έημζιδ, ςζηυζμ, κα ιεηααθδεεί ζημ θςξ κέςκ 

δεδμιέκςκ. (LK 183)   

Ζ  μνεμθμβζηυηδηα ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ ηαζ δ ακηζηεζιεκζηυηδηα ζηδκ πνμζέββζζδ 

ηςκ ζοιαάκηςκ ελαημθμοεμφκ κα επζδζχημκηαζ, απθά εέημκηαξ ζακ ζηυπμ ηδξ 

δεζηήξ δζενεφκδζδξ ηδκ ακηζθδπηζηή ζζμννμπία, βκςνίγμοιε υηζ δ υπμζα επζθμβή 

ιεευδμο είκαζ αλζμθμβζηά θμνηζζιέκδ ηαζ έημζιδ κα ακαζηεοαζηεί ζημ θςξ πζμ 

πενζεηηζηχκ μπηζηχκ. 

Ζ Nussbaum επζζδιαίκεζ ακηίζημζπα μθέθδ  πμο πνμηφπημοκ βζα ηδκ ηαηακυδζδ 

ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ απυ ηδ ιεθέηδ δεζηχκ εεςνζχκ, ακάιεζα ζηα μπμία 

πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ δζαηφπςζδ ενςηδιάηςκ, ηα μπμία δεκ δδθχκμκηαζ ιε ηυζδ 

ζαθήκεζα απυ ημ ίδζμ ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ. Κάθζζηα, πνμηείκεζ ηδκ ελέηαζδ 

δεζηχκ εεςνζχκ, υπζ ηυζμ θζθζηχκ ζηδ ιεθέηδ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, πνμηεζιέκμο 

κα απακηδεεί ημ ενχηδια βζα ημ πςξ πνέπεζ ηακείξ κα γεζ, αθθά ακηζηζεέιεκςκ ζ‟ 
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αοηή ηδκ πναηηζηή, υπςξ είκαζ μ Θακηζακζζιυξ ηαζ μ Υθεθζιζζιυξ, ηζ αοηυ, βζαηί,  

ιέζα απυ ηδκ ακηζπανάεεζδ, μζ εέζεζξ ημκίγμκηαζ ηαθφηενα. 

Ζ Λussbaum παναηδνεί υηζ ακηζθήρεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ μνεμθμβζηυηδηα ηαζ ηδκ 

ακενχπζκδ πνμζςπζηυηδηα, πνμαάθθμοκ δζάθμνεξ επζζηήιεξ ηαζ εεςνίεξ, υπςξ δ 

ροπμθμβία, δ ακενςπμθμβία, μζ μζημκμιζηέξ ηαζ κμιζηέξ εεςνίεξ η.α. Δπζπθέμκ,  

μζ παναπάκς ημιείξ ζηέρδξ έπμοκ ηαημνεχζεζ κα επδνεάζμοκ ηζξ ηονίανπεξ 

ακηζθήρεζξ ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ αθθά ηαζ ηζξ επζθεβυιεκεξ πμθζηζηέξ.  Δπμιέκςξ, εα 

έπνεπε, εκδεπμιέκςξ, κα απαζπμθήζεζ ηδ θμβμηεπκζηή εεςνία ημ πνυαθδια ηδξ 

ιεθέηδξ δεζηχκ εεςνζχκ, μζ μπμίεξ έπμοκ πναηηζηυ ζηυπμ ηδκ ηαηακυδζδ ημο 

εαοημφ ιαξ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή πνμζανιμβή, ηαεχξ ηαζ ημ πνυαθδια ηδξ ιεθέηδξ 

ηςκ ενςηδιάηςκ, ηα μπμία μζ ζοβηεηνζιέκεξ εεςνίεξ εέημοκ ζηα θμβμηεπκζηά 

ένβα.  Ζ θμβμηεπκζηή εεςνία εα ιπμνμφζε κα αλζμπμζήζεζ ηζξ δεζηέξ εεςνίεξ, ιε 

ηδκ εθπίδα υηζ, ηάπμζα ζηζβιή, ηα πνμααθθυιεκα απυ ηα ιοεζζημνήιαηα πνυηοπα 

εα ιπμνμφζακ κα επδνεάζμοκ ηδκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή, ιέζα απυ ηζξ 

επζθεβυιεκεξ πμθζηζηέξ, ηαηά ημ πνυηοπμ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ημιέςκ ζηέρδξ. 

48 (LK 190)  

Ζ πνυεεζδ ηδξ Nussbaum κα ιδκ απμηθεζζεεί, εη πνμμζιίμο, ηαιία δεζηή εεςνία, 

ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζαθεηηζηή ιέεμδμ δεζηήξ δζενεφκδζδξ, έπεζ ηαζ ανκδηζηέξ 

ζοκέπεζεξ, ηαεχξ μ πνμηεζκυιεκμξ έθεβπμξ ηςκ δεζηχκ πνμηάζεςκ, ιε αάζδ ηδ 

ζφβηνζζή ημοξ ιε ημ «κυδια ηδξ γςήξ» ηαζ ημ «ζφκμθμ ηςκ ειπεζνζχκ ιαξ», 

αθήκεζ πμθθά πενζεχνζα ηνζηζηήξ ςξ πνμξ ηδκ ηαεανυηδηα ηαζ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα ηςκ πνμηεζκυιεκςκ ηνζηδνίςκ,  πανά ηζξ δζεοηνζκήζεζξ ημο 

Putnam.49  

Ππεηζηά ιε ηδκ επζθμβή ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, δ μπμία, υπςξ ζδιεζχζαιε 

παναπάκς, ιπμνεί κα οπαβμνεφεηαζ απυ ηζξ πνμηζιήζεζξ ιαξ βζα ηάπμζεξ  δεζηέξ 

εεςνίεξ, δ Nussbaum ακηζπαναεέηεζ ηαζ ηάπμζα άθθα ηνζηήνζα επζθμβήξ 

ζδιακηζηχκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, (LK 219)  υπςξ ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ 

ακενχπζκςκ δοκαημηήηςκ ζε υηζ αθμνά ηδκ μνεμθμβζηυηδηα ηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα, ηδκ επζζήιακζδ ηςκ δοζημθζχκ πμο ζοκμδεφμοκ ηδκ πνμζπάεεζα 

κα οθμπμζήζμοιε ημ ζδεχδεξ ημο εο γδκ  ή ηδκ πνμαμθή ημο ζζημνζηά 
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 Οι ςχετικζσ απόψεισ τθσ Νussbaum παρουςιάηονται πιο εςτιαςμζνα ςτο μετζπειτα ζργο τθσ Poetic Justice. 
Βλ. επίςθσ το άρκρο τθσ Elaine Scarry 2012 «Poetry Changed the World. Injury and the Ethics of Reading», με 
κζμα το βιβλίο του Steven Pinker 2012 The Better Angels of Our Nature ςτο οποίο ο ςυγγραφζασ 
υπεραςπίηεται μία ευεργετικι επίδραςθ τθσ λογοτεχνίασ ςτισ μετά τον 17

ο
 αιϊνα υιοκετοφμενεσ πολιτικζσ και 

νομοκεςίεσ. Ανάμεςα ςτα χαρακτθριςτικά τθσ λογοτεχνίασ ςτα οποία αποδίδεται θ ευεργετικι αυτι 
επίδραςθ ςτθ μείωςθ τθσ βίασ είναι θ ενςυναίςκθςθ, θ οποία μαηί με τθν ϊκθςθ για επιλογι και τθν 
ομορφιά διαπαιδαγωγοφν θκικά τισ ευαιςκθςίεσ των ανκρϊπων, διευρφνοντασ τθν οπτικι γωνία κζαςθσ του 
κόςμου, ϊςτε να ςυμπεριλάβει και εκείνεσ (τισ οπτικζσ γωνίεσ) ανκρϊπων πζρα από το άμεςο οικογενειακό 
περιβάλλον τουσ.    
49

 Ο Putnam 1978:  93, απαρικμεί κριτιρια αντικειμενικότθτασ θκικϊν αρχϊν, μεταξφ των οποίων αναφζρει 
το εφροσ τθσ αποδοχισ τουσ, τθν ικανότθτά τουσ να αντζχουν ςε είδθ ορκολογικισ κριτικισ,  όπωσ 
πραγματωςιμότθτα, ιδανικότθτα αλλά και αίςκθςθ του πωσ είναι το να ηεισ ι να επιχειρείσ να ηεισ ςφμφωνα 
με αυτζσ. 
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δζαιμνθςιέκμο κμήιαημξ ηδξ ηαοηυηδηαξ, ηδκ εκζάνηςζδ μπηζηχκ ηαηχηενςκ ή 

ιεζμκμηζηχκ μιάδςκ, εκχ, ηέθμξ, ακαθένεηαζ ζημ ηνζηήνζμ ημο ζεααζιμφ ηαζ ηδξ 

ηαηακυδζδξ ακάιεζα ζε δζαθμνεηζηέξ ημοθημφνεξ. 

Δίκαζ, υιςξ, θακενυ υηζ ηα παναπάκς ηνζηήνζα δεκ ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ 

ζηακμπμζδηζηά ηδ ζπεηζηυηδηα ηςκ δεζηχκ επζθμβχκ.  Ακ δ θμβμηεπκία πνμαάθθεζ 

ιζα δεζηή εεχνδζδ  (υπςξ θέεζ μ H. James ηαζ υπςξ ζοιθςκεί δ Nussbaum), 

πμζμ εα ήηακ εηείκμ ημ ηνζηήνζμ ημ μπμίμ εα ιαξ επέααθε κα απμιμκχζμοιε ηα 

θμβμηεπκζηά ένβα πμο πνμαάθθμοκ ναηζζζηζηέξ, ζαδμιαγμπζζηζηέξ ηαζ βεκζηά 

μπμζεζδήπμηε εεςνμφιε ακήεζηεξ πναηηζηέξ; Πημ ζδιείμ αοηυ, δ Nussbaum 

επζηαθείηαζ ημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ απυ ημκ 

Wayne Booth, 50  μ μπμίμξ απακηά ζημοξ επζηνζηέξ ηδξ, οπμζηδνίγμκηαξ ηδ 

ζοκεηηζηυηδηα ηαζ ηδ ζπμοδαζυηδηά ηδξ.  Ν Booth ιάθζζηα παναθθδθίγεζ ηα 

ιοεζζημνήιαηα ιε ημοξ θίθμοξ ιαξ ηαζ οζμεεηεί ηαζ βζ‟ αοηά ηα ανζζημηεθζηά 

ηνζηήνζα επζθμβήξ ηςκ θίθςκ.  Κε αοηή ηδ θμβζηή, δ εοπανίζηδζδ, δ πνδζζιυηδηα 

ηαζ μ ηαθυξ παναηηήναξ μδδβμφκ ηζξ επζθμβέξ ιαξ ακαβκςζιάηςκ ιε ηονίανπμ 

ηνζηήνζμ ημκ ηαθυ παναηηήνα, αηνζαχξ υπςξ ημ λεπςνίγεζ βζα ηζξ θζθίεξ ιαξ μ 

Ανζζημηέθδξ, ακ πνυηεζηαζ κα ειπθμοηίζμοκ αοηέξ ιε πζμ μοζζαζηζηυ ηνυπμ ηδ γςή 

ιαξ.  Ν Booth θηάκεζ ζημ ζδιείμ κα εεςνήζεζ ηδ ζπέζδ ιαξ ιε ηα ιοεζζημνήιαηα 

ςξ ηδκ πζμ αθηνμοζζηζηή ζπέζδ ηδξ γςήξ ιαξ, εκχ δ Nussbaum, παν‟ υθμ πμο 

ανίζηεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ οπεναμθζηή, οζμεεηεί ηδκ άπμρδ υηζ, επεζδή πνμξ 

ηα ιοεζζημνήιαηα δεκ ιπμνμφιε κα ακαπηφλμοιε ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα, υπςξ 

αοηά ηδξ εηδζηδηζηυηδηαξ ή ηδξ γήθζαξ, πανά ιυκμ εεηζηά, υπςξ ζοιπάεεζα ή 

αβάπδ, εα ιπμνμφζακ κα θεζημονβήζμοκ ζακ ζπμθείμ δεζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ, ηα 

μπμία αμδεμφκ ηδκ ημζκςκζηή ζοιαίςζδ. 

Ρμ ενχηδια βζα ηδ ιμνθή  ημο θυβμο, ιε ηδκ μπμία επζπεζνείηαζ δ ζφγεολδ ηαζ μ 

δζάθμβμξ αοηχκ ηςκ δφμ ηυζμ δζαθμνεηζηχκ ακηζηεζιέκςκ, υπςξ δ θζθμζμθία ηαζ 

δ θμβμηεπκία, πνμηφπηεζ εφθμβα, ιεηά ηδκ παναπάκς πναβιάηεοζδ, ςξ 

γδημφιεκμ ηαζ πανυηζ δ Λussbaum ιαξ πνμσδεάγεζ βζα ηδκ ημπμεέηδζή ηδξ, ημ 

παναπάκς ενχηδια ακαπυθεοηηα ηαηαθήβεζ ζε έκα άθθμ ενχηδια, ακ, δδθαδή, 

είκαζ εθζηηή δ θζθμζμθζηή ηνζηζηή ηδξ θμβμηεπκίαξ.  Ζ απάκηδζδ εα πνμηφρεζ 

απυ ηδ δζενεφκδζδ ηδξ θφζδξ ηςκ αλζμθμβζηχκ ηνίζεςκ. 

 

2.Α 4 Λνγνηερλία, αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη νξζνινγηθόηεηα 

Δπζπεζνχκηαξ ηδ ζοβηνυηδζδ εκυξ ημζκμφ ηυπμο, υπμο θζθμζμθία ηαζ θμβμηεπκία 

εα ιπμνμφζακ κα ειπθαημφκ ζε έκα βυκζιμ δζάθμβμ, δ Λussbaum απμηαθφπηεζ 

ηζξ πνμηείιεκεξ μζ μπμίεξ πνμζακαημθίγμοκ ηζξ δεζηέξ θζθμζμθζηέξ ηδξ 

δζενεοκήζεζξ. Έηζζ, δδθχκεζ υηζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ εα πνμζεββίζεζ ηδκ δεζηή 
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θζθμζμθία εα είκαζ εζςηενζηυξ ηαζ ακενςπμηεκηνζηυξ,  ηαεχξ επζδζςηυιεκμξ 

ζηυπμξ ηδξ είκαζ δ ηαηακυδζδ ημο ακενχπμο ηαζ ηδξ  ημζκςκίαξ, ζηδκ μπμία 

ιπμνεί ηαθφηενα κα  ακαδεζπεεί δ ακενχπζκδ δζάζηαζδ.  Αοηή δ ημπμεέηδζδ ηήξ 

επζηνέπεζ κα  ζοιπενάκεζ υηζ, ζ‟ αοηή ηδκ επζδίςλδ, δ θακηαζία ηαζ μζ υνμζ ημο 

θμβμηέπκδ εα είκαζ απαναίηδημζ μδδβμί, ηαεχξ, υπςξ οπμβναιιίγεζ ηαζ μ Ζ. 

James,  ημκ μπμίμ ικδιμκεφεζ, μζ θμβμηέπκεξ δζαηνίκμκηαζ απυ ακηζθδπηζηή ηαζ 

ζοιπαεδηζηή εβνήβμνζδ, δζαθςηζζηζηή ζύγρπζε ηαζ έηπθδλδ απέκακηζ ζηδ 

κμδιμζφκδ ηδξ αβάπδξ. (LK 53) 

ιςξ δ ακαγήηδζδ ημο ημζκμφ ηυπμο δεκ έπεζ μθμηθδνςεεί.  Ακ θζθμζμθία ηαζ 

θμβμηεπκία πνυηεζηαζ κα βίκμοκ ζζυηζιμζ ζοκμιζθδηέξ ζημ πεδίμ ηςκ δεζηχκ 

αλζμθμβήζεςκ, πνέπεζ κα δεζπηεί ιε πμζμ ηνυπμ αοηυ ημ πεδίμ ζοκδοάγεζ ζημζπεία 

ηαζ ηςκ δφμ.  Δκ πνμηεζιέκς,  εα πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί μ παναηηήναξ ηςκ 

αλζμθμβζηχκ ηνίζεςκ ηαζ μ ζδζαίηενμξ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ηςκ υνςκ, ημοξ μπμίμοξ 

πενζέπμοκ, έηζζ χζηε κα θακεί ακ οπάνπεζ ημ ηαηάθθδθμ έδαθμξ βζα ηδκ ειπθμηή 

ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή θζθμζμθζηή ζογήηδζδ. 

Π‟ αοηυ ημ ζδιείμ δ Nussbaum, ηαεχξ επζπεζνεί κα οπεναζπζζηεί ηδ εέζδ ημο 

Booth βζα ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ημο πναηηζημφ θυβμο (οπυ ηδ ιμνθή 

αλζμθμβζηχκ ηνίζεςκ ςξ co-ductions51 (θαζνδεγεηηθή ζύγθιηζε ζπκπεξαζκάησλ) 

ζηδκ ενιδκεία ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ, δδθχκεζ υηζ έκαξ απυ ημοξ 

ααζζημφξ ζηυπμοξ ημο αζαθίμο ηδξ είκαζ κα οπεναζπίζεζ ηδκ άπμρδ υηζ μζ 

αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ ιπμνμφκ κα είκαζ μνεμθμβζηέξ ή, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ Booth 

θμβζηά δεζιεοηζηέξ. Ρζξ απυρεζξ αοηέξ δ Λussbaum ηζξ ακαπηφζζεζ πενζζζυηενμ 

ζημ αζαθίμ ηδξ Upheavals of Thought) . 

Γζα κα απμδεζπεεί μ μνεμθμβζηυξ παναηηήναξ ηςκ εκ θυβς αλζμθμβζηχκ ηνίζεςκ 

ηαζ ηςκ γδηδιάηςκ ζηα μπμία ακαθένμκηαζ, είκαζ απαναίηδημ πνςηίζηςξ κα 

δζεοηνζκζζηεί ημ κυδια ιε ημ μπμίμ εα ειπθαηεί δ πνήζδ ηδξ εκκμίαξ ημο ιόγνπ 

(reason). Ζ Λussbaum αθζενχκεζ έκα μθυηθδνμ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο ηδξ, Love’s 

Knowledge, πνμηεζιέκμο ιε ηδ αμήεεζα ημο Ανζζημηέθδ, κα δζαπςνίζεζ ηδ πνήζδ 

ημο υνμο ζηδκ δεζηή ηαζ ζοκαηυθμοεα ζηδ θμβμηεπκία, απυ ηδκ ακηίζημζπδ πνήζδ 

ημο απυ ηδκ επζζηήιδ. Ζ ανζζημηεθζηή άπμρδ πενί ηδξ δζαθμνμπμζδιέκδξ πνήζδξ 

ημο υνμο απυ ηδ θζθμζμθία ηαζ ηδ θμβμηεπκία εζηζάγεηαζ ζε ηνία ζδιεία πμο 

αθμνμφκ: α) ηδκ αιθζζαήηδζδ ηδξ οπυεεζδξ υηζ ηα πνάβιαηα πμο ηαηέπμοκ αλία 

είκαζ ζφιιεηνα  α) ηδκ πνμηεναζυηδηα ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ηνίζεςκ έκακηζ ηςκ 

ηαεμθζηχκ ηαζ β) ηδκ οπενάζπζζδ ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηδξ 

θακηαζίαξ ζηδ έθθμβδ επζθμβή. O John Kekes οζμεεηεί ιία ακάθμβδ εέζδ, 

δζαπςνίγμκηαξ ηδ πνήζδ ημο υνμο reason ζηδκ επζζηήιδ απυ ηδ πνήζδ ημο ζηδκ 

δεζηή, ακαθενυιεκμξ ζε ηνία δζαηνζηά παναηηδνζζηζηά ημο υνμο ζε ηάεε πεδίμ.52  
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 Ο νεολογιςμόσ χρθςιμοποιείται από τον W. Booth για να περιγράψει αξιολογικζσ κρίςεισ που λαμβάνουν 
υπόψθ τουσ το ςχετικό ςφνολο τθσ εμπειρίασ του εκφζροντοσ τθν κρίςθ κακϊσ και το αποτζλεςμα τθσ 
ςφγκριςθσ τθσ δικισ του άποψθσ με εκείνθ άλλων κατάλλθλων παρατθρθτϊν. Βλ. Booth 1988: 72. 
52

 Κατά τον Kekes ςτθν θκικι θ χριςθ του όρου «λόγοσ» είναι πρακτικι, περιςταςιακι και επιδεκτικι 
(υιοκζτθςθσ),  ενϊ ςτισ επιςτιμεσ είναι: κεωρθτικι, γενικι και απαιτοφςα (requiring). Kekes 2008:118-139. 
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Ζ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ πνήζδξ ημο υνμο ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ απμζημπεί ζηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, αθθά ηαζ ημο ζεααζιμφ ηςκ δζαηνζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ δφμ ημιέςκ. 

Έπμκηαξ ελαζθαθίζεζ ηζξ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ εκυξ πθαζζίμο δζαθυβμο, ήημζ ηζξ 

ζοκεήηεξ μνεμθμβζηυηδηαξ, ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ δζοπμηεζιεκζηυηδηαξ, αθθά ηαζ 

ηδξ έιθαζδξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ, ημ πναηηζηυ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα επζθμβήξ ακάιεζα 

ζηδκ πμθθαπθυηδηα εκαθθαηηζηχκ δοκαημηήηςκ, δ Λussbaum ζηνέθεηαζ ζηζξ 

παναιέηνμοξ ηδξ ζοιαμθήξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ  ζηδκ δεζηή θζθμζμθία. Πημ 

πθαίζζμ αοηυ, οπμβναιιίγεζ υηζ ηα θμβμηεπκζηά ένβα  δζαδναιαηίγμοκ δζπθυ νυθμ 

ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ δεζηήξ ζηέρδξ:   α) Δλαζθαθίγμοκ  ιζα πθμφζζα ηαζ 

ζηακμπμζδηζηή ακηίθδρδ ημο ανπζημφ ανζζημηεθζημφ ενςηήιαημξ, ζπεηζηά ιε ημ 

πχξ πνέπεζ ηακείξ κα γεζ. Πημ ηεθάθαζμ Αληηιεπηηθή Ηζνξξνπία, ημο αζαθίμο 

Love’s Knowledge, ελδβεί πχξ δ ακηίθδρδ ημο Rawls, βζα ηδκ ανζζημηεθζηή 

ιέεμδμ, ιπμνεί κα δζεονοκεεί ιε ηδ ιεθέηδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ παναβςβήξ. Δδχ, 

ανίζηεηαζ άθθςζηε έκαξ αηυιδ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ δ Nussbaum επζθέβεζ ημκ 

Ανζζημηέθδ, μ μπμίμξ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ Ξθάηςκα, απμδέπεηαζ υηζ ηαζ δ ηναβςδία 

ακαγδηά ηδκ αθήεεζα. Ακ υιςξ ηάπμζμξ απμδεπηεί ηδκ ηναβςδία ςξ εκαθθαηηζηή 

πνμζέββζζδ, απμδέπεηαζ, ηαοηυπνμκα, ηαζ ηζξ αλζμθμβζηέξ δεζιεφζεζξ ηζξ μπμίεξ 

αοηή ζοκεπάβεηαζ: ηδκ δεζηή ζπμοδαζυηδηα ηςκ ακελέθεβηηςκ βεβμκυηςκ, ηδκ 

επζζηδιμθμβζηή ζδιαζία ημο ζοκαζζεήιαημξ, ηδκ πμζηζθία ηαζ αζοιιεηνυηδηα ηςκ 

ζδιακηζηχκ πναβιάηςκ, ηαεχξ υπςξ ζδιεζχκεζ δ Nussbaum «Δββεκήξ ζηδ δμιή 

εκυξ ιοεζζημνήιαημξ είκαζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ακηίθδρδ βζα ημ ηζ είκαζ ζδιακηζηυ»  

(“Built into the very structure of a novel is a certain conception of what 

matters”) (LK 26). α) Ρμ δεφηενμ πμο εκδζαθένεζ ηδ Nussbaum ζηα 

ιοεζζημνήιαηα, πνμηεζιέκμο βζα ηδκ δεζηή ηαθθζένβεζα, είκαζ μ ζφκδεζιμξ 

ιεηαλφ ιζαξ δζαηνζηήξ ακηίθδρδξ βζα ηδ γςή ηαζ ηδ δμιή αοηχκ ηςκ 

ιοεζζημνδιάηςκ, υπςξ παναηδνεί δ ίδζα «πάνπεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ δεζηή 

ακηίθδρδ (ανζζημηεθζηή) πμο απαζηεί βζα ηδκ ζηακμπμζδηζηή δζενεφκδζή ηδξ 

ιμνθέξ ηαζ δμιέξ παναηηδνζζηζηέξ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ πμο επζθέβς». (LK26) 

Ρυζμ δ ιέεμδμξ ηδξ ανζζημηεθζηήξ δζαθεηηζηήξ υζμ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ 

ανζζημηεθζηήξ δεζηήξ εεχνδζδξ, ακ ηαζ δζαθμνεηζηά, ζοκδέμκηαζ ιε ζοκεηηζηυ 

ηνυπμ υζμκ αθμνά ηδκ πνμζμπή ζημ ζοβηεηνζιέκμ, ηδ δζααάειζζδ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηδ ιδ δμβιαηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηζξ εαοιάζζεξ 

πμθθαπθυηδηεξ ηδξ γςήξ.  

Υξ πνμηενήιαηα αοηήξ ηδξ ιεευδμο δζενεφκδζδξ ηδξ εκ θυβς δεζηήξ ακηίθδρδξ, 

επζζδιαίκμκηαζ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά : πεξηεθηηθόηεηα, επειημία θαη αλνηθηόηεηα 

(inclusiveness, flexibility and open-endedness), υπζ επεζδή ηα ακέδεζλε ηάπμζα 

εεςνία αθθά επεζδή πνμηφπημοκ απυ ηδκ ίδζα ηδ κμδιαημδυηδζδ ηδξ γςήξ.  Ζ 

έκκμζα ηδξ κμδιαημδυηδζδξ δεκ είκαζ πςνίξ πνμαθήιαηα βζ‟ αοηυ εα επακέθεμοιε 

ζ‟ αοηή παναηάης. 

Ζ Λussbaum οθμπμζεί αοηυ πμο ελαββέθθεζ. Σνδζζιμπμζεί ηα ένβα ηςκ James, 

Proust, Dickens, Beckett βζα κα δζενεοκήζεζ δεζηέξ πθεονέξ ηδξ γςήξ. Ζ ηνζηζηή δ 
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μπμία ηδξ αζηείηαζ αθμνά ημ βεβμκυξ υηζ δε εα ιπμνμφζε ιε ηδκ ίδζα εοημθία κα 

ελάβεζ δεζηά ζοιπενάζιαηα απυ ένβα ηςκ : Celine, William Burroughs, Swift, 

Sade,… ή ηςκ Musil ηαζ Rabelais. Δκχ ζε ιζα ηνζηζηή απυ ημκ Charles Taylor53 

δζαηοπχκεηαζ δ απμνία πχξ δεκ οπάνπεζ ηαιία ακαθμνά ζημκ Kierkergaard ή ημκ 

Levinas, υηακ ηα δεζηά εέιαηα ηαζ δ θμβμηεπκζηή πναηηζηή ηδξ έηθναζήξ ημοξ 

απυ εηείκμοξ είκαζ πμθφ ημκηφηενα ζημοξ δεζημφξ υνμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δ 

Λussbaum δζαηοπχκεζ δεζηά πνμαθήιαηα, υπςξ αοηά πμο αθμνμφκ ηδ  θζθία ηαζ 

ηζξ οπμπνεχζεζξ ηδξ, αθθά ηαζ ηζξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ, πναηηζηή πμο ηδκ θένκεζ 

πζμ ημκηά, υπςξ δζαηείκεηαζ μ Taylor, ζηδ πνζζηζακζηή δεζηή πανά ζηδκ 

ανζζημηεθζηή. Πηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ηζκείηαζ ηαζ δ ηνζηζηή, επί ημο πνμηεζιέκμο 

εέιαημξ, πμο ηδξ αζηείηαζ απυ ημκ Kalin, βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια, υηακ αοηυξ 

επζζδιαίκεζ ζημ ένβμ ηδξ Λussbaum ηδκ απμοζία ακαθμνάξ ζηδ θαζκμιεκμθμβζηή 

ηαζ οπανλζζηζηή πανάδμζδ. Αοηέξ μζ θζθμζμθζηέξ παναδυζεζξ, επεζδή εζηζάγμοκ ημ 

εκδζαθένμκ ημοξ ζηδ θφζδ ηδξ γςήξ ςξ αζχιαημξ ένπμκηαζ ζε άιεζδ ακηίεεζδ ιε 

ημοξ ζζπονζζιμφξ ηδξ Λussbaum βζα ημκ ηαζκμθακή παναηηήνα ημο εβπεζνήιαηυξ 

ηδξ.  Πηδκ ίδζα βναιιή ηνζηζηήξ επζζδιαίκεηαζ, επίζδξ, υηζ ηα πέκηε 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ανζζημηεθζηήξ δεζηήξ άπμρδξ54 πνμαθήεδηακ πνςηίζηςξ απυ 

ημοξ εηθναζηέξ αοηχκ ηςκ παναδυζεςκ ηαζ ηονίςξ απυ ηδ θαζκμιεκμθμβζηή 

ζπμθή, δ  μπμία επίζδξ δζαπίζηςζε υηζ οπάνπεζ ζδιακηζηυ  θζθμζμθζηυ 

εκδζαθένμκ ζηζξ έκκμζεξ ηδξ αβάπδξ ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ. Υξ εη ημφημο, 

ηαηαθήβεζ μ Kalin, ημ εβπείνδια ηδξ Λussbaum κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ ειπεζνία 

ηδξ γςήξ ςξ απμδεζηηζηυ πεδίμ είκαζ μοζζαζηζηά θαζκμιεκμθμβζηυ.  

Ακελάνηδηα απυ ηδ δζάζηαζδ ημο ηαζκμθακμφξ ή ιδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ εβπείνδια 

ηδξ Λussbaum, αοηυ πμο έπμοιε κα παναηδνήζμοιε ηαζ εηεί υπμο εζηζάγεηαζ, 

ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, δ μοζία ηδξ ζοιαμθήξ ηδξ  ζημ δζάθμβμ ζπεηζηά ιε ηδ 

δοκαηυηδηα δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδξ δοκαηυηδηαξ ηδξ ηεθεοηαίαξ 

κα ζοιαάθθεζ, ιε ιμκαδζηυ ηαζ ακακηζηαηάζηαημ ηνυπμ, ζηδκ δεζηή ιαξ 

εκδιένςζδ ηαζ ηαθθζένβεζα, είκαζ δ ζοζηδιαηζηυηδηα ιε ηδκ μπμία δ Λussbaum 

επεδίςλε κα πναβιαημπμζήζεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμζέββζζδ ζε θμβμηεπκζηά ένβα.  

Δπζπθέμκ, ζδιακηζηή είκαζ δ ακάδεζλδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ ηυζμ ηδξ δεζηήξ 

εεςνίαξ υζμ ηαζ ημο θμβμηεπκζημφ φθμοξ ηαζ δ ζφκδεζδ ηςκ δφμ, αθθά ηαζ 

πθείζηςκ άθθςκ εειάηςκ, ηα μπμία αθμνμφκ ηδ εειαηζηή ηςκ δεζηχκ 

ζογδηήζεςκ, ζηζξ μπμίεξ δ θμβμηεπκία ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ιε μοζζαζηζηυ ηνυπμ, 

αθθά ηαζ ηα ιεηαδεζηά ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ημ status ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ, 

ηδ θφζδ ηδξ αθήεεζαξ πμο εηθνάγμοκ ηαζ ημ είδμξ ημο νεαθζζιμφ, ημκ μπμίμ 

ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε ζημ πενζεπυιεκυ ημοξ.  Ρα παναπάκς είκαζ εέιαηα 

                                                           
53

 Taylor 1988 
54

 Τα χαρακτθριςτικά παρατίκενται ςτο 10
ο
  κεφ. του ζργου τθσ Νussbaum Fragility of Goodness. Ρρόκειται 

για τον μθ επιςτθμονικό χαρακτιρα τθσ θκικισ, τον ανκρωποκεντρικό τθσ χαρακτιρασ, τθν αςυμμετρία των 
θκικϊν αξιϊν, τον ευάλωτο χαρακτιρασ τουσ και το ρόλο τθσ τφχθσ ςτθν ανκρϊπινθ ευδαιμονία και τθν 
προτεραιότθτα των ςυγκεκριμζνων ςυνκθκϊν ζναντι των κακολικϊν κριτθρίων προκειμζνου για τθν επιλογι 
δράςθσ. 
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ηα μπμία είβμκηαζ ζηδκ πανμφζα ζοθθμβή δμηζιίςκ ηαζ ζε ιία ζεζνά άθθςκ ένβςκ 

ηδξ, ηα μπμία εα ιαξ απαζπμθήζμοκ. 

Αξ δμφιε, υιςξ, ιε πμζμ ηνυπμ δ Nussbaum επζπεζνεί ηδκ δεζηή πνμζέββζζδ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, ηα μπμία επζθέβεζ βζα κα πνδζζιμπμζήζεζ ηαζ ακ, υκηςξ, 

πνμηφπημοκ ηα μθέθδ, ηα μπμία οπμζηδνίγεζ, βζα ημκ δεζηυ θζθμζμθζηυ δζάθμβμ 

ηαζ ηδ κμδιαημδυηδζδ ηδξ γςήξ. 

Πηδ ζοθθμβή δμηζιίςκ, ιε ημκ ηίηθμ Love’s Knowledge, ηδκ μπμία επζπεζνμφιε κα 

πανμοζζάζμοιε ζ‟ αοηή ηδκ πνχηδ εκυηδηα ημο ηεθαθαίμο, ημ μπμίμ είκαζ 

αθζενςιέκμ ζηδ ζοιαμθή ηδξ Nussbaum ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ δεζηήξ ηαζ 

θμβμηεπκίαξ, πενζθαιαάκμκηαζ δμηίιζα, ζηα μπμία επζπεζνεί πνμζεββίζεζξ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ ζηυπμ  κα ακαδείλμοκ ηα μθέθδ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ακάθοζδξ, οπυ ημ πνίζια ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ. Έκα ηέημζμ 

δμηίιζμ έπεζ ηίηθμ  Flawed Crystals: James’s The Golden Bowl and Literature as 

Moral Philosophy. 

Κεθεηχκηαξ ημ δμηίιζμ ιε ζηυπμ κα εθέβλμοιε ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ εέζδξ ηδξ 

Nussbaum υηζ δ θμβμηεπκία πενζέπεζ απακηήζεζξ ζημ ενχηδια πχξ πνέπεζ κα γεζ μ 

άκενςπμξ, απακηήζεζξ μζ μπμίεξ δεκ ιπμνμφκ κα δζαηοπςεμφκ ιε ηυζδ 

πθδνυηδηα ιε ηακέκα άθθμ ηνυπμ, παναηδνμφιε ηα ελήξ: 

Ζ Nussbaum, αθμφ ηαοημπμζήζεζ ηα ηονίανπα εέιαηα ημο ένβμο ημο James, ηα 

μπμία, ηαηά ηδ βκχιδ ηδξ, αθμνμφκ δφμ παναηηδνζζηζηά ηδξ δνςίδαξ ημο, 

δζαηοπχκεζ ηα δεζηά εέιαηα ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε αοηά ηαζ ζηα μπμία μ 

ζοββναθέαξ επζπεζνεί κα δχζεζ απακηήζεζξ. Ρα ίδζα εέιαηα ζπεηίγμκηαζ ιε υ,ηζ δ 

ίδζα εεςνεί ςξ ζδιακηζηή ζοκεζζθμνά ημο ζοβηεηνζιέκμο ιοεζζημνήιαημξ ζηδκ 

δεζηή θζθμζμθία. Ρα παναηηδνζζηζηά ηδξ δνςίδαξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ένβμο είκαζ 

δ επζεοιία ηδξ βζα δεζηή ηεθεζυηδηα ηαζ δ έκηαζδ ηδξ αβάπδξ ηδξ πνμξ ημκ παηένα 

ηδξ. Ρα δεζηά εέιαηα, ηα μπμία δ Nussbaum εεςνεί υηζ μ H. James δζενεοκά ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ιοεζζηυνδια, είκαζ δ δεζηή θζθμδμλία, μ εζηθηζκόο55 ηαζ δ θφζδ ηδξ 

εβηυζιζαξ ζπέζδξ ιαξ ιε ηδκ αλία. 

Ζ Nussbaum δδθχκεζ υηζ ζηδκ ακάθοζδ ημο ένβμο εα αημθμοεήζεζ ηδκ πμνεία 

ηδξ δζαζάθδζδξ ηδξ δεζηήξ ζηάζδξ ηδξ δνςίδαξ, ζηδκ μπμία πνμαθέπεζ υηζ εα 

ζοκανηδεμφκ υθα ηα άθθα εέιαηα πμο απαζπμθμφκ ημ ζοββναθέα. 

Ζ ενιδκεία ηδξ δεζηήξ ηεθεζυηδηαξ απυ ηδκ ηεκηνζηή δνςίδα ημο ιοεζζημνήιαημξ 

ςξ αζφιααηδξ ιε ηδκ πνυηθδζδ ηαημφ ή πυκμο, βίκεηαζ ημ ηθεζδί ιε ημ μπμίμ δ 

Nussbaum λεηθεζδχκεζ ηζξ ζηάζεζξ γςήξ ηαζ ηζξ επζθμβέξ ηδξ δνςίδαξ ηαζ 

                                                           
55

 Με τθ χριςθ τθσ ζννοιασ του θκικιςμοφ παραπζμπουμε ςε ακζμιτεσ θκικζσ  επιλογζσ  ςαν αποτζλεςμα 
λανκαςμζνων κρίςεων και ςυμπεριφορϊν με υπερβολικι και εκτόσ ςωςτοφ πλαιςίου εφαρμογι θκικϊν 
εννοιϊν. Για μια διεξοδικι ανάλυςθ τθσ ζννοιασ βλ. και Driver 2005 
 



50 

 

μνβακχκεζ ηα ζοιαάκηα ηδξ αθήβδζδξ.  Ζ αηθυκδηδ πνμζήθςζδ ηδξ δνςίδαξ ζε 

αοηή ηδ ιμνθή δεζηυηδηαξ δεκ επζηνέπεζ ζοβηνμφζεζξ ηαεδηυκηςκ. Έηζζ, υηακ 

πακηνεφεηαζ, πνμηεζιέκμο κα δζαηδνήζεζ ηδ ζοκμπή ηδξ δεζηήξ ηδξ ζηάζδξ, 

αθθάγεζ αλίεξ, υπςξ βζα πανάδεζβια αοηέξ πμο αθμνμφκ ηδ ζογοβζηή γςή, βζα κα 

δζαηδνήζεζ ακέββζπηδ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ παηένα ηδξ.  Ζ ηαηαπίεζδ ηδξ 

ζελμοαθζηυηδηάξ ηδξ, δ μπμία απμννέεζ απυ αοηή ηδξ ηδ ζηάζδ, εκζζπφεηαζ ηαζ 

απυ ηδκ άπμρδ ημο παηένα ηδξ υηζ ιζα μθμηθδνςιέκδ βοκαίηα, ιία ηονία, είκαζ 

αηαηάθθδθδ ζφκηνμθμξ ηςκ πκεοιαηζηχκ ημο εκδζαθενυκηςκ, ηαεχξ ζηενείηαζ 

ηνίζδξ.  Κία αηυιδ ζοκέπεζα ηδξ αιεηαηίκδηδξ ζηάζδξ ηδξ δνςίδαξ, ςξ πνμξ ηδκ 

απμθοβή πυκμο ηαζ ζοβηνμφζεςκ, είκαζ δ αδοκαιία κα ακηζιεηςπίζεζ ακενχπμοξ 

ηαζ αλίεξ ςξ αοηυκμιμοξ δζεηδζηδηέξ αζηδιάηςκ, ηα μπμία είκαζ δοκαηυκ κα 

ζοβηνμφμκηαζ ιε άθθα αζηήιαηα.  Ζ απχηενδ ζοκέπεζα είκαζ δ αδοκαιία ηδξ 

δνςίδαξ κα ακαβκςνίζεζ ηα πνυζςπα ςξ αοηυκμιεξ ακυιμζεξ μκηυηδηεξ. 

Ακηίεεηα, μ H. James  ακαδεζηκφεζ ιία ηάζδ ηυζμ ηδξ δνςίδαξ υζμ ηαζ ημο παηένα 

ηδξ βζα αζζεδηζημπμίδζδ ηςκ πνμζχπςκ, δ μπμία, ςζηυζμ, δεκ οπμκμιεφεζ ηδκ 

δεζηήξ ιέζς ημο αζζεδηζζιμφ, ακηίεεηα δ δνςίδα ηαζ μ παηέναξ ηδξ 

παναηηδνίγμκηαζ ιάθθμκ απυ εζηθηζκό.  Ζ αζζεδηζηή ιαηζά ημοξ απέκακηζ ζηα 

πνυζςπα ενιδκεφεηαζ απυ ηδ Nussbaum ςξ απυννμζα ηδξ απυθοηδξ δεζηήξ ημοξ. 

Ρμ δεζηυ ιμκηέθμ ηδξ δνςίδαξ ηαζ ημο παηένα ηδξ ηνίκεηαζ απυ ηδ Nussbaum, δ 

μπμία δζαπζζηχκεζ υηζ πανααζάγεζ ηζξ ίδζεξ ηζξ ανπέξ ημο, εθυζμκ αδζηεί ηα άημια 

ηαζ πανάβεζ πνάλεζξ «ηοθθυηδηαξ ηαζ ζηθδνυηδηαξ», υπςξ παναηηδνζζηζηά θέεζ δ 

ίδζα. (LK 132) Έηζζ, μ ζοκδοαζιυξ ηδξ αοζηδνήξ δεζηήξ ιε ηδκ απθυηδηα ηαζ ηδκ 

αεςυηδηα, μδδβεί ζε απμηεθέζιαηα ακηίεεηα ιε ηζξ πνμεέζεζξ εηείκςκ πμο ημκ 

οζμεεημφκ, ηαεχξ ακαδεζηκφεζ ηδκ εκμπή ημοξ.  Ζ εκμπή, ηαηά ηδ Nussbaum, 

είκαζ απμηέθεζια ημο βεβμκυημξ υηζ δ ζπέζδ ιαξ ιε ηζξ αλίεξ ιέζα ζημκ ηυζιμ 

δεκ εκέπεζ απυθοηδ πίζηδ ζε αοηέξ.  Ρμ βεβμκυξ υηζ δ δνςίδα αζχκεζ ηδκ εκμπή ςξ 

απμηέθεζια  ηδξ αδζηίαξ, ηδκ μπμία δζέπναλε ζε αάνμξ εκυξ άθθμο πνμζχπμο, 

ζδιαημδμηεί, βζα ηδ Nussbaum, ηδ δζάθοζδ ηδξ εζηυκαξ ηδξ ηεθεζυηδηαξ, ηδξ 

απμθοηυηδηαξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ, ακαθμνζηά ιε ημ πνυζςπυ ηδξ, ηαζ ςξ εη 

ημφημο, ηδκ έκανλδ ηδξ πμνείαξ ηδξ πνμξ ηδκ ςνίιαζδ ηδξ ζημ δεφηενμ ιένμξ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ. 

Ρμ ζοκαίζεδια ηδξ ενςηζηήξ αβάπδξ πμο εκενβμπμίδζε ηδ ιεηαζηνμθή ηδξ 

δνςίδαξ, ηδκ μδδβεί ηαοηυπνμκα ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ δ ζηακμπμίδζή ημο 

ιπμνεί κα απαζηεί ηδ εοζία ηδξ «δεζηήξ» ηδξ αηεναζυηδηαξ. Υζηυζμ εηείκμ πμο 

ηναηά πνμ μθεαθιχκ είκαζ δ επίβκςζδ ηςκ πνάλεςκ ηαζ δ ακάθδρδ ηδξ εοεφκδξ 

βζα ημκ πυκμ πμο πνμηαθεί. Ν H. James απμηοπχκεζ απμθεεβιαηζηά αοηή ηδκ 

«θεπηή» επίβκςζδ ζημ Ξνμμίιζμ ημο ένβμο ημο, The Princess Casamassima: 

“being finely aware and richly responsible”. Ρμ ίδζμ ζοκαίζεδια ηδξ αβάπδξ πνμξ 

ηδκ δνςίδα απυ ηδκ πθεονά ημο ζογφβμο ηδξ απαζηεί ηδκ απχθεζα αοηήξ ηδξ 
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εζςηενζηήξ επίβκςζδξ ηαζ ηδκ επίδεζλδ ζηθδνυηδηαξ πνμξ άθθα πνυζςπα, ηα 

μπμία απμβοικχκμκηαζ απυ ηδκ ακενχπζκή ημοξ ζδζυηδηα.  

Ρμ δεζηυ ιήκοια ημο ένβμο, ζφιθςκα ιε ηδ Nussbaum, είκαζ  υηζ ημ παναπάκς 

απυθεεβια ζζπφεζ ιεκ, αθθά δε εα πνέπεζ κα ημ εεςνήζμοιε απυθοηδ ανπή 

ηαεμδήβδζδξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ιαξ. Ακηίεεηα, ζηδ γςή πνέπεζ κα 

αοημζπεδζάγμοιε ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ. 

Ρμ ενχηδια πμο αημθμοεεί ηδκ παναπάκς ακάθοζδ ημο ιοεζζημνήιαημξ, ηαζ ημ 

μπμίμ εέηεζ ηαζ δ ίδζα δ Nussbaum, είκαζ βζαηί ημ δεζηυ ιήκοια δε εα ιπμνμφζε 

κα δζαηοπςεεί απθχξ απυ  ηδ εεςνδηζηή αηαδδιασηή δεζηή θζθμζμθία ηαζ εα 

πνέπεζ κα εεςνήζμοιε υηζ μνζζιέκα θμβμηεπκζηά ένβα είκαζ ηα ίδζα 

ακακηζηαηάζηαηα ένβα δεζηήξ θζθμζμθίαξ.  Αθμφ δ Nussbaum οπμβναιιίζεζ ηδ 

ζοββέκεζα ημο H. James ιε ηδκ ανζζημηεθζηή δεζηή θζθμζμθία ελαζηίαξ ηδξ 

ημζκςκζηήξ ηδξ δζάζηαζδξ (ςξ ένεοκαξ ημο επ δελ ηςκ ακενχπςκ ζηδκ 

ημζκςκία), επακένπεηαζ ζημ ηεκηνζηυ δεζηυ ιήκοια ημο ένβμο, ημ μπμίμ αθμνά 

ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ αβάπδξ ηαζ ηδξ αθμζίςζδξ 

ζπεηίγμκηαζ πμθθέξ θμνέξ ιε ηζξ άθθεξ ιαξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, έηζζ χζηε κα 

ηαεζζημφκ ζπεδυκ ακαπυθεοηηδ ηδκ απζζηία ηαζ ηδκ άζημπδ ακηαπυηνζζή ιαξ ζε 

αοηέξ.  Αοηυ ημ δεζηυ ιήκοια δ Nussbaum εεςνεί υηζ πμθφ δφζημθα ιπμνεί κα 

ημ δζαηοπχζεζ ηαζ κα ημ οπεναζπζζηεί δ δεζηή θζθμζμθία απυ ηδκ μπμία 

απμοζζάγμοκ μζ θμβμηεπκζηέξ ακαθμνέξ ζε ζοβηεηνζιέκα πνυζςπα ηαζ 

ηαηαζηάζεζξ.  Ν ίδζμξ μ H. James  δδθχκεζ υηζ ηα δεζηά ιδκφιαηα ηςκ ένβςκ ημο 

ελανηχκηαζ απυ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ δνχςκ ημο κα ενιδκεφμοκ ηδ γςή ηαζ υηζ μζ 

ακαβκχζηεξ ιπμνμφκ κα εηθάαμοκ ηζξ ακαβκχζεζξ αοηέξ ηςκ δνχςκ ςξ 

παναδεζβιαηζηέξ. (LK 140)  Ζ επζαεααίςζδ ημο παναδεζβιαηζημφ παναηηήνα ηςκ 

πνμααθθμιέκςκ απυρεςκ δε εα ιπμνμφζε, ηαηά ηδ Nussbaum, κα επζηεοπεεί 

εφημθα ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ, βεβμκυξ ημ μπμίμ επζαεααζχκεζ ηδ ζοκεζζθμνά ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή θζθμζμθία.  Δπζπθέμκ,  δ Nussbaum επζζδιαίκεζ υηζ δ 

αηαδδιασηή θζθμζμθία δεκ εοκμεί, ζημ ζφκμθυ ηδξ,  ηδκ άιεζδ ακηίθδρδ ηςκ 

πναβιάηςκ, εκχ, υζμζ ημ επεπείνδζακ, ζηνάθδηακ ηαζ ζηδ θμβμηεπκία, υπςξ μ 

Ανζζημηέθδξ ζηνάθδηε ζημ ανπαίμ δνάια βζα ηδ δζαθχηζζδ ηδξ πναηηζηήξ 

ηαεμδήβδζδξ, βεβμκυξ πμο εηθνάγεηαζ ηαζ απυ ημ αίηδιά ημο δ δζάηνζζδ κα 

εκαπυηεζηαζ ζηδκ ακηίθδρδ. 

Ρδκ ακαπυθεοηηδ ζοιαμθή ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή θζθμζμθία δ Nussbaum  

ηδκ οπεναζπίγεηαζ επζζδιαίκμκηαξ, πνμηεζιέκμο βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ιοεζζηυνδια,  υηζ δ παζδανζχδδξ ειιμκή ηδξ δνςίδαξ κα ακηζιεηςπίγεζ ηδκ δεζηή 

ςξ πνμαπμθαζζζιέκμ ζφκμθμ ηακυκςκ βζα υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, δφζημθα 

ακαδεζηκφεηαζ ζηδκ δεζηή θζθμζμθία πςνίξ ηδκ ακαθμνά ζοβηεηνζιέκςκ κέςκ 

ηαηαζηάζεςκ πμο πνμηφπημοκ ζηδκ γςή. 
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Ζ Nussbaum επζζδιαίκεζ αηυια ηδκ απμοζία παναβυκηςκ, υπςξ ημ ιοζηήνζμ, δ 

ζφβηνμοζδ, δ επζζθάθεζα ηςκ απμθάζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ  ηδξ ζηέρδξ 

ηαζ ηδξ ζοιπάεεζαξ, μζ μπμίεξ ζοκήεςξ απμοζζάγμοκ απυ ημκ απθυ παναηηήνα 

ηςκ θζθμζμθζηχκ ηεζιέκςκ, εκχ πνμζζδζάγμοκ ζηδκ αθήβδζδ ζζημνζχκ.  

Θαηακμχκηαξ ςξ ζηυπμ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ ηδκ επζδίςλδ ηδξ ηαηακυδζδξ ημο 

ακενχπζκμο αβαεμφ ηαζ ηςκ παναθθαβχκ ημο, δ Nussbaum εεςνεί υηζ έπεζ 

απμδείλεζ ηδκ δεζηή αλία ηδξ θμβμηεπκίαξ ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ επζζδιάκζεζξ ηδξ.  

Δπζπθέμκ, δ ζφκδεζδ ημο παναπάκς ζηυπμο ιε ηδκ πνάλδ ηαζ ηδ ζςηναηζηή 

πναηηζηή ηδξ δζαθχηζζδξ ημο ζοκμιζθδηή ιέζς ημο δζαθυβμο, είκαζ εηείκδ πμο 

πνμτπμεέηεζ ημ νυθμ ημο ακαβκχζηδ ςξ ημο ηαηάθθδθα εκδιενςιέκμο άημιμο, 

ημ μπμίμ εα ζοκμιζθήζεζ ιε ημοξ ήνςεξ, ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ημκ ζοββναθέα, βζα κα 

ιπμνέζεζ κα κζχζεζ ημ δεζηυ δζαηφαεοια ηςκ ηαηαζηάζεςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ. 

Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ Nussbaum, ηνίκμκηαξ, δδθαδή, ηδ ζοκ/δζάδναζδ ζηέρδξ 

ηαζ ζοκαζζεήιαημξ ςξ ηδκ ηαηάθθδθδ ακαβκςζηζηή ακηαπυηνζζδ, εεςνεί υηζ δ 

θμβμηεπκία ειπθέηεζ ηδ θακηαζία ηαζ ημ ζοκαίζεδια ημο ακαβκχζηδ, ζηακυηδηεξ 

ζηζξ μπμίεξ δ θζθμζμθία ζπάκζα απεοεφκεηαζ, (L K 143) μζ μπμίεξ, υιςξ, θαίκεηαζ 

κα παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ δεζηή. 

Ζ ακάδεζλδ ηδξ δεζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ 

ζοβηεηνζιέκςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, μθμηθδνχκεηαζ απυ ηδ Nussbaum ιε ιία 

ηίκδζδ ακάδνμιδξ ακαζημπαζηζηυηδηαξ.  Ακανςηζέηαζ, δδθαδή, ακ ημ ιήκοια ημο 

ένβμο ζζπφεζ βζα ημκ ζοββναθέα ηαζ ακ βίκεηαζ ημ ίδζμ απμδεηηυ απυ ημκ 

ακαβκχζηδ. Δπζπεζνχκηαξ κα απακηήζεζ ημ ηεθεοηαίμ αοηυ ενχηδια, δ Nussbaum 

επζζδιαίκεζ ηδκ αοημηνζηζηή, πμο ζοπκά παναηδνείηαζ απυ ζοβηεηνζιέκα  

πνυζςπα ηςκ ένβςκ ημο H. James, ηα μπμία θεζημονβμφκ,  υπςξ μ πμνυξ ζημ 

ανπαίμ δνάια, ηαζ δ μπμία ακαδεζηκφεζ ιζα δζανηή πνμζπάεεζα ακηίθδρδξ ηαζ 

ενιδκείαξ ηςκ βεβμκυηςκ.  Αηυιδ, δ ζοπκή πνήζδ ημο «ειείξ» απυ ημκ 

ζοββναθέα, ημκ ζοκδέεζ ιε ημκ ακαβκχζηδ ζε θνάζεζξ, μζ μπμίεξ δδθχκμοκ ηα 

υνζα ηδξ ακηζθδπηζηυηδηαξ.  Θαζ   μζ δφμ αοηέξ πναηηζηέξ επζαεααζχκμοκ, ηαηά ηδ 

Nussbaum, υηζ μ νυθμξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ 

εββναθή ημο ζοββναθέα ηαζ ημο ακαβκχζηδ ζηδκ δεζηή δζαθχηζζδ δ μπμία 

επζπεζνήεδηε ηαζ δ μπμία εεςνείηαζ ςξ ιία δζάζηαζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο. 

Ξαναημθμοεχκηαξ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ ηαζ δεζηή απμηίιδζδ ημο ένβμο ημο H. 

James The Golden Bowl, απυ ηδκ Nussbaum, ηάπμζμξ εκδέπεηαζ κα παναηδνήζεζ 

υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα μθμηθδνςιέκδ δεζηή πνμζέββζζδ ημο ένβμο, δ μπμία, 

επζπθέμκ, είκαζ πεζζηζηή ελαζηίαξ ηςκ ζοπκχκ ακαθμνχκ ηδξ Nussbaum  ζημ 

θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ. Ρμ δεζηυ ιήκοια απμηςδζημπμζείηαζ, υπςξ 

πνμακαββέθθεηαζ, απυ ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ δεζηχκ ζηάζεςκ ηςκ 

παναηηήνςκ, εκχ δ ζοκμθζηή απμηίιδζδ ηδξ ζοιαμθήξ ημο ένβμο ζηδκ δεζηή 

θζθμζμθία πνμηφπηεζ ιυκμ ιέζα απυ ηδκ ακάδεζλδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ  υθμζ 

μζ ζοκηεθεζηέξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ πναηηζηήξ ειπθέημκηαζ ζημ δεζηυ δζαηφαεοια 
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ημο ένβμο.  Θαηά ζοκέπεζα, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ ζοββναθείξ ιε ηζξ 

δεζημθζθμζμθζηέξ ηαζ οθμθμβζηέξ επζθμβέξ ημο H. James δεκ ελακηθμφκ ημ 

θάζια ηςκ θμβμηεπκζηχκ ιμνθχκ ηαζ ιεευδςκ ζηδκ αθδβδιαηζηή θμβμηεπκία, 

ακαθμνζηά ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ, εα ιπμνμφζε κα ζζπονζζηεί ηάπμζμξ υηζ δ 

Nussbaum πεηοπαίκεζ ζε ιεβάθμ ααειυ κα επζαεααζχζεζ ημ νυθμ ημκ μπμίμ δ ίδζα 

ακαβκςνίγεζ υηζ δζαδναιαηίγεζ ζημ ξεαιηζηηθό κπζηζηόξεκα ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ 

δεζηήξ θζθμζμθίαξ. 

 

2.Α 5 Σν εξώηεκα πνπ ζπλέρεη ηελ εζηθή θαη ινγνηερληθή ζεσξία 

Θειεθζαηυ ενχηδια-πζθυημξ ηαζ μνβακςηζηή ανπή ηςκ δεζηχκ δζενεοκήζεςκ ηδξ 

Nussbaum, υπςξ ήδδ έπεζ ακαθενεεί,  είκαζ αοηυ πμο ακαθένεηαζ ζημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ εα έπνεπε κα γεζ μ άκενςπμξ.  

Ζ δζαδζηαζία ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζενεφκδζδξ, ακ ηαζ δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ 

ανζζημηεθζηή εεςνία, ιπμνεί κα εεςνδεεί ζοκέπεζά ηδξ.  Ρδκ παναηηδνίγεζ έκα 

κυδια γςήξ, ημ μπμίμ ιαξ μδδβεί κα ζοιπενζθάαμοιε ζηδ δζαδζηαζία ηδκ πνμζμπή 

ζημ ζοβηεηνζιέκμ, ημ ζεααζιυ ζηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηδ ιδ δμβιαηζηή ζηάζδ 

απέκακηζ ζηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ γςήξ ηαζ, έηζζ, ιαξ μδδβεί κα ακηζιεηςπίγμοιε 

εοκμσηά ηδκ ανζζημηεθζηή άπμρδ, δ μπμία ημκίγεζ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά. 

Ν Putnam, ιε ημκ μπμίμ δ Λussbaum μιμθμβεί υηζ ανίζηεηαζ, εκ πμθθμίξ, ζε 

ζοιθςκία, ζημ άνενμ ημο “Literature, Science and Reflection” 56  επζηνμηεί ηδ 

δζαηφπςζδ αοημφ ημο ανπζημφ ενςηήιαημξ, πνμηεζιέκμο βζα δζενεοκήζεζξ ζημ 

πεδίμ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ, ακαβκςνίγμκηαξ ημκ πναηηζηυ πνμζακαημθζζιυ ημο.  

Ζ Λussbaum ακαβκςνίγεζ ζ‟ αοηυ ημ ανπζηυ ενχηδια ημ πθεμκέηηδια υηζ δεκ 

απμηθείεζ, εη πνμμζιίμο, ηάπμζεξ εεςνίεξ δεζηήξ, αθθά ηαζ πθεονέξ ηδξ 

ακενχπζκδξ γςήξ, εκχ εεςνεί ηνζηήνζα δζάηνζζδξ ηδ ζοκέπεζα ηαζ ηδκ 

ημζκμηζζηζηή θζθμζμθζηή εεχνδζδ. (LK 174)  

Ν J. Kalin, υιςξ, αιθζζαδηεί ηδκ πνμηεναζυηδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο ενςηήιαημξ 

ηαζ, εκχ εεςνεί θζθμζμθζηή οπμπνέςζδ ηδ ιεηνζμπαεή ακηζιεηχπζζδ ακηίπαθςκ 

απυρεςκ, απμηαθφπηεζ  ηζξ ζοκέπεζεξ ιζαξ ηέημζαξ επζθμβήξ.  Δθ υζμκ δ 

απάκηδζδ ζημ ενχηδια πνμένπεηαζ απυ ηδκ ειπεζνία ηαζ ιάθζζηα απυ ιζα άιεζδ 

ακηίθδρδ  (perception) ηςκ πναβιάηςκ ηδξ γςήξ ιαξ, δ Λussbaum, επζζδιαίκεζ μ 

Kalin, ακαθένεηαζ ζ‟ έκα είδμξ βκχζδξ ημο ηυζιμο.  Ακαβκςνίγεζ, ςζηυζμ, ζ‟ 

αοηήκ ηδ βκχζδ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά: α) απμηεθεί, ηαοηυπνμκα, ηαζ ακηίθδρδ 

ηδξ αλίαξ, δ μπμία εκοπάνπεζ ζηα πνάβιαηα ηαζ υπζ ζημ πχξ κζχεμοιε ειείξ βζ‟ 

αοηά, α) δ εοαζζεδζία (affectivity) απμηεθεί ζδιακηζηή ηδξ πανάιεηνμ, β) ιυκμ 

μνζζιέκμζ ηνυπμζ ακηίθδρδξ είκαζ ηαηάθθδθμζ βζα ηδ δζενεφκδζδ ηδξ αθήεεζαξ ηςκ 
                                                           
56

 Putnam 1978: 83-96 
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εειάηςκ ηαζ ηςκ ζπέζεςκ πμο ιαξ αθμνμφκ.  Αιζβχξ  επζζηδιμκζηά ηαζ 

δζακμδηζηά ιμκηέθα απμηθείμκηαζ, εκχ δ δζηαζμζφκδ ηαζ δ ζοιπάεεζα πνέπεζ κα 

παναηηδνίγμοκ ημκ ακηζηεζιεκζηυ παναηδνδηή ημοξ, ςξ  έκα «εοαίζεδημ 

παναηδνδηή», ηυζμ ςξ πνμξ ηδκ ζηακυηδηα δζάηνζζδξ ηδξ θεπημιένεζαξ ηαζ ηδξ 

πμθοπθμηυηδηαξ  υζμ ηαζ ηςκ πμζμηζηχκ δζαθμνχκ.  Ρέθμξ, δ θμβμηεπκία 

εεςνείηαζ ςξ ημ ζςζηυ ιέζμ δζαιυνθςζδξ αοηήξ ηδξ μπηζηήξ.  Ζ ηνζηζηή ημο 

Kalin εζηζάγεηαζ ζηζξ παναπάκς παναδμπέξ ηδξ Λussbaum ηαζ 

ζοβηεηνζιεκμπμζείηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ εέζεζξ: α) δ μνζμεέηδζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ 

αλίαξ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ειπθέηεηαζ ζηδκ ακενχπζκδ γςή ηαζ ζημκ ηυζιμ 

δε ζογδηείηαζ επανηχξ απυ ηδ Λussbaum, α) δ φπανλδ ηδξ αλίαξ, δ μπμία 

δζαπζζηχκεηαζ απυ ημ ζοκαίζεδια πμο πνμηαθεί, δεκ απμηθείεζ ημ ζπεηζηζζιυ, 

αθθά μφηε ηδκ εειεθζμηναηία, ηδκ μπμία απμννίπηεζ ακαθμνζηά ιε ηα 

ζοκαζζεήιαηα, ηαζ ηέθμξ, β) δ θμβμηεπκία, ζηδκ μπμία ακαβκςνίγεηαζ δ 

δοκαηυηδηα κα οθμπμζεί ιζα παναδεζβιαηζηή δεζηή ζηάζδ, δεκ είκαζ δ ιυκδ πμο 

ιπμνεί κα πεηφπεζ ηάηζ ηέημζμ,  ηαεχξ θζθυζμθμζ, υπςξ μζ θαζκμιεκμθυβμζ ηαζ μζ 

οπανλζζηέξ, έπμοκ πνμδβδεεί ζ‟ αοηυ ημ εβπείνδια, ηαζ ζδίςξ ζηδκ άκηθδζδ 

ζοιπεναζιάηςκ απυ ηδκ ειπεζνία ηδξ γςήξ, ηάηζ ζημ μπμίμ δ Λussbaum επζθέβεζ 

κα ιδκ ακαθενεεί. Ποιπεναζιαηζηά, μ Kalin δδθχκεζ υηζ δ ιμκαδζηυηδηα ηδξ 

ζοκεζζθμνάξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή οπενημκίγεηαζ, εκχ εεςνεί ζδιακηζηυ κα 

απακηδεεί ημ ενχηδια ζπεηζηά ιε ηδ θζθμζμθζηή αηιυζθαζνα, δ μπμία ζοκδβμνεί 

ζημκ ακαπνμζακαημθζζιυ ηδξ θζθμζμθζηήξ ζηέρδξ ημκ μπμίμ πνμηείκεζ δ 

Λussbaum ζημ ηεθεοηαίμ ηνίημ ημο 20μο αζχκα ζηδκ Αιενζηή, 

ακαπνμζακαημθζζιυξ, μ μπμίμξ είπε πνμηαεεί ηαζ ζημ πνχημ ηνίημ ημο ίδζμο αζχκα 

ζηδκ Δονχπδ.  Δδχ εα ιπμνμφζαιε κα παναηδνήζμοιε υηζ δ Λussbaum επζπεζνεί 

ηάηζ πμθφ δζαθμνεηζηυ απυ μπμζαδήπμηε θζθμζμθζηή ζπμθή,  δ μπμία 

πνδζζιμπμζεί, θίβμ ςξ πμθφ, παναδείβιαηα ηδξ αζςιέκδξ ειπεζνίαξ,  βζα κα 

εηθασηεφζεζ ηζξ θζθμζμθζηέξ ηδξ ζοθθήρεζξ. Ζ Λussbaum λεηζκά απυ ηδ 

θμβμηεπκζηή δδιζμονβία ιε ιυκμοξ μδδβμφξ ηςκ δεζηχκ ηδξ δζενεοκήζεςκ ημ 

ανπζηυ δεζηυ ενχηδια, ηδκ ζςζηή εεχνδζδ ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ, ημκ 

ακενςπμηεκηνζζιυ, ηδκ ακηζθδπηζηή ζζμννμπία ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ υπζ ιε ιζα μθμηθδνςιέκδ θζθμζμθζηή εεχνδζδ.  ζμ βζα ηζξ 

εθθείρεζξ ηδξ ακάθοζήξ ηδξ  ζπεηζηά ιε ημ ηθίια πμο ζοκδβμνεί ζημκ 

ακαπνμζακαημθζζιυ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκζηήξ εεςνίαξ,  εα 

ιπμνμφζαιε κα ακαθενεμφιε ζηδ ζφβπνμκδ δεζπυγμοζα ηάζδ δζεπζζηδιμκζηήξ 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ εειάηςκ ζε υθα ηα επζζηδιμκζηά πεδία, (ςξ παναδείβιαηα εα 

ιπμνμφζε ηακείξ κα ακαθένεζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ πμνζζιάηςκ  ηδξ 

κεονμθοζζμθμβίαξ απυ επζζηδιμκζημφξ ημιείξ, υπςξ δ ροπμθμβία, δ κμιζηή 

επζζηήιδ, δ ακενςπμθμβία αηυιδ ηαζ απυ  ηδκ δεζηή, ή αοηχκ ηδξ δεζηήξ απυ 

ηδκ ζαηνζηή η.μ.η.) 
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2.Α 6 Το λόεκα ηες δωής σο θξηηήξην εζηθήο νξζόηεηαο 

Θαηά ηδ Λussbaum, ιζα απάκηδζδ ζημ ανπζηυ ενχηδια δίκεηαζ απυ ην λόεκα 

δσήο, ημ μπμίμ πνμαάθθεζ μ θμβμηέπκδξ.  Ν υνμξ ειπθέηεηαζ ιε εειεθζαηυ ηνυπμ 

ζηζξ δζενεοκήζεζξ ηδξ Λussbaum ζηα πνμακαθενεέκηα εέιαηα.  Γζα πανάδεζβια, 

ζε ιία απυ ηζξ πμθθέξ πνήζεζξ αοημφ ημο υνμο επζζδιαίκεζ υηζ  ην κυδια ηδξ γςήξ 

πμο ακαδεζηκφεηαζ  απυ ημκ ζοββναθέα (H. James)  είκαζ  ημ ηνζηήνζμ μνευηδηαξ 

ηςκ πνάλεςκ ηαζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ.57  Ν Kalin, υιςξ, ακηζπαναεέηεζ ημ κυδια 

ηδξ γςήξ, υπςξ ημ ακηζθαιαάκεηαζ μ  Kant (ηάπμζμξ πνέπεζ κα γεζ ιε αλζμπνέπεζα 

ηαζ ιέζα ζηα πθαίζζα ηδξ δεζηυηδηαξ πνμηεζιέκμο κα γεζ ηαθά –ελ μο ηαζ δ 

ακάβηδ βζα δεζηή βκχζδ), ηαζ ακανςηζέηαζ ακ είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηυ απυ ημ δζηυ 

ιαξ πνυηοπμ, αιθζζαδηχκηαξ ημ νυθμ, ημκ μπμίμ δζαδναιαηίγεζ ζημ 

ακαδεζηκουιεκμ πνυηοπμ γςήξ, ημ ηνζηήνζμ ηδξ δεζηήξ μνευηδηαξ, ημ μπμίμ 

πνμαάθθεζ δ Nussbaum, επεζδή ηαηά ηδ βκχιδ ημο είκαζ δζαηοπςιέκμ ιε 

αζάθεζα.  

Ακ ην λόεκα ηεο δσήο ημ αθέπαιε οπυ ημ πνίζια ηδξ εεχνδζδξ ημο Putnam,  

ίζςξ εα ιπμνμφζε κα απακηδεεί δ ηνζηζηή ημο Kalin πενί αζάθεζαξ ακαθμνζηά ιε 

ημκ ζοβηεηνζιέκμ υνμ. Θα ιπμνμφζε, δδθαδή, ίζςξ κα επελδβδεεί ςξ ύθνο 

(style) ή ζύλνιν ζπλεζεηώλ πνπ ζπγθξνηνύλ έλα ηξόπν δσήο  (set of habits of 

life) ή ςξ δ  ζοκεζδδημπμίδζδ εκυξ παναηηήνα,  ηαεχξ ηαζ δ Λussbaum, υπςξ ηαζ 

μ Putnam, δέπμκηαζ υηζ είκαζ ηάηζ ακμζπηυ ζημκ έθεβπμ ηαζ ηδ δζηαζμθυβδζδ, εκχ 

δ ιέεμδμξ είκαζ μθζζηζηή ηαζ ακμζπηή ζε ακαεεςνήζεζξ αηυιδ ηαζ ηδξ ζδιαζίαξ 

ηςκ νοειζζηζηχκ ανπχκ ηδξ, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δζαπνμζςπζηή ζοιθςκία. 

Ξνυηεζηαζ βζα παναηηδνζζηζηυ ηαζ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ηδξ αλαζηνραζηηθήο 

ηζνξξνπίαο ηδκ μπμία πνμηείκεζ κα πνδζζιμπμζήζμοιε μ Rawls αθθά, ηαη‟ 

επέηηαζδ, ηαζ ηδξ αληηιεπηηθήο ηζνξξνπίαο ηδξ Nussbaum. Ζ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ 

εα ιπμνμφζε κα απακηήζεζ, εκ ιένεζ, ζηδκ ηνζηζηή ημο Kalin υηζ δ πνήζδ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο υνμο ηαζ ηδξ έκκμζαξ, ηδκ μπμία δδθχκεζ, εηεέηεζ οπεναμθζηά ημκ 

υνμ ζε ιζα πθμοναθζζηζηή ακηίθδρδ, υηακ αοηυ ημ κυδια γςήξ ζοκδέεηαζ ζημ 

ένβμ ηδξ Nussbaum ιε ηζξ πμθθαπθέξ ζδιαζίεξ ηδξ αβάπδξ,  ηάηζ πμο, υπςξ μ 

ίδζμξ παναδέπεηαζ, εκχ είκαζ ζφιιαπμξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, αθμφ ηα ιοεζζημνήιαηα 

εηθνάγμοκ κμήιαηα γςήξ, δ ακάπηολδ ηδξ Λussbaum δε θαίκεηαζ κα απμδέπεηαζ, 

ηαεχξ, υπςξ ζζπονίγεηαζ μ Kalin, πενζθαιαάκεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ θφζδξ ηδξ 

γςήξ ημκ ηνυπμ κα ηδ γεζ ηακείξ, παναηάιπημκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ 

πνυαθδια ημο ζπεηζηζζιμφ.58 

Ακαθμνζηά ιε αοηυ πμο, εη πνχηδξ υρεςξ, θαίκεηαζ πνμαθδιαηζηυ, υπςξ 

ζδιεζχεδηε παναπάκς, δδθαδή ιε ηδκ επζζήιακζδ ηδξ Λussbaum υηζ ηα 
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 Nussbaum 1990:9 (Στθ ςυγκεκριμζνθ αποςτροφι θ Νussbaum απθχεί νομίηουμε τθ κζςθ του Booth για τθν 
παρουςία των αξιϊν ςτο λογοτεχνικό ζργο εν δυνάμει και τθ λογοτεχνικι αξία ωσ κάτι το οποίο δεν 
εναπόκειται αποκλειςτικά ςτθ ςυγκεκριμζνθ κοινωνία να αποδϊςει ςτο λογοτεχνικό ζργο κατά το δοκοφν 
αλλά ζλκεται και από τθ δυναμικι νοθματοδότθςθ που περιζχει) 
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 Kalin 1992:  138 
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ιοεζζημνήιαηα είκαζ πνήζζια ζοιπθδνχιαηα βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ιζαξ δεζηήξ, δ 

μπμία βίκεηαζ ακηζθδπηή ςξ επζδίςλδ ηδξ αθήεεζαξ ζε υθεξ ηδξ ηζξ ιμνθέξ, 

(επζδίςλδ δ μπμία, ηαηά ηδ βκχιδ ηδξ, απαζηεί ιία ένεοκα, δ μπμία εα 

ακηζιεηςπίγεζ ιε ζοιπάεεζα υθεξ ηζξ εκαθθαηηζηέξ δεζηέξ ζηάζεζξ ηαζ εα ηζξ 

ζοβηνίκεζ ιε ημ εκενβυ κυδια ηδξ γςήξ), ηαεχξ ηαζ ιε ημκ  ζζπονζζιυ υηζ ιέζα ζ‟ 

αοηυ ημ πθαίζζμ  δ δεζηή δζενεφκδζδ πνεζάγεηαζ ηδ θμβμηεπκία, μ Putnam59 ηαζ 

πάθζ ζοκεζζθένεζ εεηζηά.  Γζαπςνίγμκηαξ ηδκ πναηηζηή απυ ηδκ εεςνδηζηή βκχζδ 

ηςκ επζζηδιχκ, ηαοηίγεζ ηδκ δεζηή δζενεφκδζδ ιε ηδκ επζδίςλδ ηδξ πναηηζηήξ 

βκχζδξ ημο πχξ κα γμφιε.  Π‟  αοηυ ημ είδμξ βκχζδξ ακαβκςνίγεζ ςξ ζδιακηζηέξ 

παναιέηνμοξ ηδκ αίζεδζδ ηαζ ηδ θακηαζία, μζ μπμίεξ εεςνεί υηζ παίγμοκ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ δεζηή επζπεζνδιαημθμβία.  Αηνζαχξ ζ‟ αοηέξ ηζξ 

παναιέηνμοξ εζηζάγεζ ηαζ ηδ ζοιαμθή ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή 

επζπεζνδιαημθμβία.  Ανκμφιεκμξ υηζ δ θμβμηεπκία ιπμνεί κα πανέπεζ άιεζα δεζηή 

βκχζδ (εθυζμκ εα έπνεπε πνχηα κα εθεβπεεί, ημοθάπζζημκ, απυ ηδκ ειπεζνία 

εθθυβςκ ηαζ εοαίζεδηςκ οπμηεζιέκςκ), δζαηείκεηαζ υηζ ιαξ αμδεά ζηδ 

θακηαζζαηή ακαπανάζηαζδ ηδξ ειπθμηήξ ιαξ ζε  δεζηά ζδιακηζηέξ ηαηαζηάζεζξ,  

ηαζ ιάθζζηα ιε έκα ηνυπμ ελαζνεηζηά γςκηακυ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά θεπημιενή, μ 

μπμίμξ ζοιαάθθεζ ηαεμνζζηζηά ζηδκ απυηηδζδ δεζηήξ βκχζδξ. ζμεεηχκηαξ εεηζηή 

ζηάζδ απέκακηζ ζηδκ άπμρδ πενί ηδξ ζοιαμθήξ ηυζμ ηδξ θμβμηεπκίαξ υζμ ηαζ ηδξ 

επζζηήιδξ ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ ααεφηενςκ εκδζαθενυκηςκ ιαξ, ελανηά  ηδ 

δζαιυνθςζδ μθμηθδνςιέκδξ εεχνδζδξ  ζπεηζηά ιε αοηά ηα γδηήιαηα, απυ ηδκ 

ελέθζλδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ακηζιεηςπίγμοιε ηδκ δεζηή επζπεζνδιαημθμβία 

ηαζ απυ ηζξ δζαζοκδέζεζξ πμο ακαβκςνίγμοιε ιεηαλφ ημιέςκ, υπςξ εεηζηέξ 

επζζηήιεξ, ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ, ροπμθμβία ηαζ δεζηή (π.π. ημ πχξ απμηζιμφιε 

ημ νυθμ ηδξ αεααζυηδηαξ πμο ηζξ δζαηνέπεζ υθεξ).   Αοηυ ημ μπμίμ επζηοβπάκεζ δ 

θμβμηεπκία, δεκ είκαζ κα ιαξ πανέπεζ βκχζδ ηάπμζμο είδμοξ, αθμφ ζηδκ ηαθφηενδ 

πενίπηςζδ ιαξ πανέπεζ ιυκμ ηδ βκχζδ ιζαξ δοκαηυηδηαξ.  Ζ  ααζζηή ζοκεζζθμνά 

ηδξ ανίζηεηαζ ζηδκ υλοκζδ ηδξ εοαζζεδζίαξ ιαξ, ζδιακηζηή πανάιεηνμ ηάεε 

έθθμβδξ επζπεζνδιαημθμβίαξ ζε δεζηυ επίπεδμ.  Ζ ζοκμθζηή ημπμεέηδζδ ημο 

Putnam απμεαννφκεζ ηδ ζφκδεζδ ηδξ δεζηήξ ςξ πναηηζηήξ βκχζδξ ιε ηδκ 

αθήεεζα, δε δζζηάγεζ, υιςξ, κα ακαβκςνίζεζ ακηζηεζιεκζηυ status ζηζξ δεζηέξ 

ανπέξ, ημ μπμίμ ελανηά απυ ηδκ ζηακυηδηα ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ μνεμθμβζηήξ 

ηνζηζηήξ, ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα, ηδκ ζδακζηυηδηα ηαζ ημκ έθεβπμ  ηδξ αίζεδζδξ 

ημο ηζ ζδιαίκεζ κα γεζ ηακείξ ζφιθςκα ι‟ αοηέξ.  Ζ Λussbaum ακαβκςνίγεζ ηδκ 

ζφκδεζδ ημο εζσηεξηθνύ ξεαιηζκνύ, ημκ μπμίμ απδπμφκ μζ απυρεζξ ημο Putnam60 

ιε ηδκ απάκηδζδ ηδκ μπμία δίκεζ μ Ανζζημηέθδξ ζημοξ ζμθζζηέξ, υπμο ιέζα ζηα 

θαηλόκελα ηαζ ηζξ πνμζςπζηέξ ενιδκείεξ ημο ηυζιμο ιπμνμφιε κα ακζπκεφζμοιε 

ηδκ αθήεεζα ηαζ ηδ  δοκαηυηδηα δζάηνζζδξ μνζζιέκςκ πεπμζεήζεςκ ηαζ ανπχκ ςξ 

εειεθζαηχκ ηαζ εεηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηδξ γςήξ ηαζ άθθςκ ςξ ιδ.  Μεηζκχκηαξ απυ 

                                                           
59

 Βλ. ςχετικά ςτο Putnam 1978 
60

 O Putnam ςτο ζργο του Reason, Truth and History (1981), επιχειρεί να εξαςφαλίςει τθν αντικειμενικότθτα 
τθσ θκικισ διαχωρίηοντασ ταυτόχρονα το πεδίο τθσ θκικισ από εκείνο τθσ επιςτιμθσ, ειςθγοφμενοσ ζναν 
εςωτερικό ρεαλιςμό απζναντι ςτον εξωτερικό ρεαλιςμό του επιςτθμονικοφ πεδίου διερευνιςεων. Ο θκικόσ 
αυτόσ ρεαλιςμόσ είναι εςωτερικόσ ωσ προσ το ότι απορρίπτει τθ διχοτομία μεταξφ γεγονότων και αξιϊν και 
επιτρζπει ζναν ανκρωποκεντρικό ρεαλιςμό 
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ηδκ ανπή ηδξ ιδ ακηίθαζδξ ηαζ ηδξ ζοκμπήξ, ζημ ένβμ ηδξ Love’s Knowledge61 δ 

Λussbaum  ακηζιεηςπίγεζ ηδκ αθήεεζα  ςξ ακενχπζκδ ηαζ ζζημνζηή, πςνίξ αοηυ κα 

ηδκ μδδβεί ζηδ ζπεηζημηναηία. Ννζζιέκεξ ηνζηζηέξ, ςζηυζμ, ζηδκ Nussbaum 

επζζδιαίκμοκ υηζ  απμδίδεζ, ακαπνμκζζηζηά, ιία ηακηζακή ακηίθδρδ ηςκ 

θαηλνκέλσλ ζηδκ ανζζημηεθζηή δεζηή.62  

 

πκπεξάζκαηα 

Ακαηεθαθαζχκμκηαξ, ιε αάζδ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ Nussbaum πνδζζιμπμζεί 

ηδ θμβμηεπκία ζηα αζαθία πμο ελεηάζηδηακ, ιπμνμφιε κα ζοκαβάβμοιε μνζζιέκα 

ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ηζξ θζθμζμθζηέξ ημπμεεηήζεζξ μζ μπμίεξ οπαβμνεφμοκ 

ηδ ζηάζδ ηδξ απέκακηζ ζηδ ζπέζδ θμβμηεπκίαξ ηαζ δεζηήξ. 

Ζ ίδζα δζαηείκεηαζ υηζ  δ δεζηή θζθμζμθζηή ηδξ ημπμεέηδζδ είκαζ λεηάεανα 

θζθμανζζημηεθζηή (LK 389)  ηαζ, ιε ηνέπμκηεξ ιεηαδεζημφξ υνμοξ, πενζβνάθεηαζ 

απυ ημ είδμξ ηδξ εεςνίαξ ημο εζσηεξηθνύ ξεαιηζκνύ, υπςξ εηθνάγεηαζ απυ ημκ 

Putnam, ιε ημκ μπμίμ δδθχκεζ υηζ ζοιθςκεί εκ πμθθμίξ.  Υζηυζμ, επζπεζνήιαηα 

ηα μπμία εηθνάγμοκ αιθζαμθίεξ βζα ημ ηαηά πυζμ δ ακαιθζζαήηδηδ δζάζηαζδ ημο 

δεζημφ νεαθζζιμφ, ημκ μπμίμ απμπκέμοκ μζ ημπμεεηήζεζξ ηδξ, ιπμνεί κα θμβζζηεί 

ςξ ιζα λεηάεανδ δζαηφπςζδ ημο επζζηδιμθμβζημφ status ηδξ θμβμηεπκίαξ  ζηδκ 

δεζηή θζθμζμθία, θαίκμκηαζ ανηεηά ζζπονά. 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ αθήεεζα, οζμεεηχκηαξ ιζα πζμ ζζπονή εέζδ απυ ηδκ ακαβκχνζζδ 

ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ απυ ημκ Putnam, δ Nussbaum πζζηεφεζ υηζ δ θμβμηεπκία 

ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πδβή ηδξ ακενχπζκδξ αθήεεζαξ ηαζ υηζ είκαζ εθζηηή δ 

μνεμθμβζηή δζηαζμθυβδζδ πνμηάζεςκ ζηδ αάζδ ηδξ ζοκμπήξ  ηαζ ηδξ μνεμθμβζηήξ 

πεζεμφξ. (LK 226-29) 

Πημ ενχηδια βζα ημκ εκδεπυιεκμ νυθμ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζηδκ πνμαβςβή ηδξ 

δεζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ, δ Nussbaum απακηά εεηζηά, ηαεχξ πζζηεφεζ υηζ έπμοκ 

δεζηή δζάζηαζδ ηυζμ ελαζηίαξ ηδξ ζφκδεζήξ ημοξ ιε ηζξ πεπμζεήζεζξ πμο 

εηθνάγμοκ υζμ ηαζ ελαζηίαξ ηδξ ζοιαμθήξ  ημοξ ζηδκ απμηάθορδ πηοπχκ ηςκ 

ηαηαζηάζεςκ, μζ μπμίεξ εκδιενχκμοκ ημ άημιμ βζα δζαζηάζεζξ ηδξ δεζηήξ 

ειπεζνίαξ, ηαηά η‟ άθθα απνυζζηεξ.63 

Πημ εέια πμο αθμνά ηδ δοκαηυηδηα εθέβπμο ηςκ δεζηχκ εεςνζχκ, δ Nussbaum 

εεςνεί ηδ θμβμηεπκία πνμκμιζαηυ πχνμ, αθμφ ζηo πθαίζζμ ηδξ δνάζδξ ηςκ 

δνχςκ εκυξ ιοεζζημνήιαημξ ιπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ 

επζθμβχκ ιοεζζημνδιαηζηχκ πνμζχπςκ, μζ μπμίεξ ενιδκεφμκηαζ, βζα πανάδεζβια, 

                                                           
61

 Nussbaum 1990:  222. 
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 Βλ. και τθν ενότθτα 2.Β 2 όπου γίνεται λόγοσ για τα αριςτοτελικά φαινόμενα εκ μζρουσ τθσ Nussbaum και 
τθν αςκοφμενθ από τον Cooper κριτικι. 
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 Απόψεισ για τα ςυναιςκιματα που αναπτφςςονται διεξοδικά ςτο βιβλίο τθσ Upheavals of Thought 
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απυ ηακηζακμφ ηφπμο δεζηέξ πνμζεββίζεζξ, ζε ακηζδζαζημθή ιε ιοεζζημνδιαηζηά 

πνυζςπα ηα μπμία εηθνάγμοκ ηδκ ανζζημηεθζηή πνμζέββζζδ ηδξ δεζηήξ ειπεζνίαξ. 

Γζα ηδ ζπέζδ ιεηαλφ δεζηήξ ηαζ θμβμηεπκίαξ, ηυζμ ζε επίπεδμ θμβμηεπκζηήξ 

εεςνίαξ υζμ ηαζ ζε επίπεδμ θμβμηεπκζηήξ ηνζηζηήξ, δ Nussbaum εεςνεί υηζ ηαζ μζ 

δφμ πχνμζ ςθεθμφκηαζ απυ ηδ δζπθή ειπθμηή. 

Θονίανπμ νυθμ ζηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηδκ δεζηή, ιε ανζζημηεθζημφξ υνμοξ, δίκεζ δ 

Nussbaum ζηα ιοεζζημνήιαηα, ηα μπμία ιαξ ηαθεί κα πνμζεββίζμοιε ςξ είδδ 

ανζζημηεθζηήξ δεζηήξ ζηέρδξ. (LK 390) 

Ν ααεφξ ακενςπμηεκηνζζιυξ ηδξ, ζε ζοιθςκία ιε ηδκ ενιδκεία  ηδξ   δεζηήξ 

εεχνδζδξ ημο Ανζζημηέθδ, ηδκ μπμία εζζδβείηαζ, ηδ αμδεά κα λεπενάζεζ ημκ 

οπμηεζιεκζζιυ ηαζ ηδκ πμθζηζζιζηή ζπεηζημηναηία, ηαεχξ ακάβεζ ηδκ ηεκηνζηή 

ζφθθδρδ ημο ακενχπζκμο υκημξ ζε μνβακςηζηή δεζηή έκκμζα.  Ζ θμβμηεπκία, 

επεζδή απεοεφκεηαζ ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ εκ βέκεζ, ηα ηαηαθένκεζ ηαθφηενα απυ 

ηδ θζθμζμθία ηαζ ηδ ενδζηεία κα λεπενάζεζ υνζα ηαζ απμηθεζζιμφξ, ηαζ αοηυ είκαζ 

ηάηζ πμο ηδκ ηαεζζηά αηυιδ πενζζζυηενμ πμθφηζιδ αμδευ ηδξ εεςνδηζηήξ 

ζηέρδξ, βεκζηά, αθθά ηαζ ηδξ πναηηζηήξ εζδζηυηενα.  Αοηή δ δζάζηαζδ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ  ακαδεζηκφεηαζ απυ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ ενςηδιάηςκ, 

υπςξ δζαηοπχκμκηαζ ζημ ένβμ ημο Ξθάηςκα ηαζ ημο Ανζζημηέθδ.  

 

2.Β Η πξνζέγγηζε ηεο Νussbaum αλαθνξηθά κε ην ξόιν ηεο ηύρεο θαη ην 

εξώηεκα γηα ηε ζσξάθηζε ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζηηο εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο ζην έξγν ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε  

Δηζαγσγηθέο επηζεκάλζεηο 

Πημ ένβμ The Fragility of Goodness (1986), (ζημ ελήξ FG), δ Nussbaum 

αζπμθείηαζ, πνςηίζηςξ, ιε ημκ νυθμ πμο δζαδναιαηίγεζ δ ηφπδ πνμηαθχκηαξ έκα  

πάζια ακάιεζα ζημκ εκάνεημ παναηηήνα ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα ημο επ δελ, ζηα 

ηείιεκα ηςκ ηναβζηχκ πμζδηχκ, ημο Ξθάηςκα ηαζ ημο Ανζζημηέθδ. Ραοηυπνμκα, 

υιςξ, δζαηνίκμκηαζ, ζε ιζα πνχηδ ιμνθή ηαζ υθεξ εηείκεξ μζ ιεηαβεκέζηενεξ  

ημπμεεηήζεζξ ηδξ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ 

επζπηχζεςκ ηςκ δεζηχκ επζθμβχκ ηςκ αηυιςκ, αθθά ηαζ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ημο 

πθαζζίμο ηαζ ηςκ μνίςκ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο αηυιμο υζμκ αθμνά ηδ 

δζαιυνθςζδ ηςκ ζοκεδηχκ εηδίπθςζδξ ηδξ δεζηήξ ημο δναζηδνζυηδηαξ. 

O Anthony Long64 επζζδιαίκεζ αοηά πμο εεςνεί ηαεμδδβδηζηά ενςηήιαηα βζα ημ 

εβπείνδια ηδξ Λussbaum ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ηδξ.  Ξνχηα απ‟ υθα, ηίεεηαζ  ημ 

ενχηδια ςξ πμζμ ααειυ έκα ζπέδζμ βζα ημ επ δελ  εα έπνεπε κα πενζθαιαάκεζ 

ζημζπεία, υπςξ δ θζθία, δ αβάπδ, δ πμθζηζηή δναζηδνζυηδηα, ηα μπμία ηαεχξ είκαζ 
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«εοάθςηα» ηα ίδζα, εκδεπμιέκςξ, εηεέημοκ ζηδκ ηφπδ ηαζ ημ άημιμ ημ μπμίμ 

ελανηά ηδκ εοδιενία ημο απυ αοηά. Αημθμοεεί  ημ ενχηδια ηαηά πυζμ ηα ζημζπεία 

πμο ζοκζζημφκ ημ επ δελ ιπμνμφκ κα άνμοκ, θυβς ηςκ ακηζηνμουιεκςκ 

απαζηήζεχκ ημοξ, ηδ ζοκεήηδ ηδξ εογςίαξ εκυξ αηυιμο. Ρέθμξ, αοηυ πμο μ Long 

απμηαθεί ααζζηή πθμηή, ζοιπθδνχκεηαζ ιε ηζξ δζενεοκήζεζξ, βζα ηζξ μπμίεξ 

μδδβδηζηυ ενχηδια είκαζ δ εζςηενζηή ζφζηαζδ ημο ακενςπίκμο υκημξ ηαζ 

ζδζαίηενα δ ζπέζδ ακάιεζα ζε υ,ηζ εεςνείηαζ άθμβμ ιένμξ ηδξ ροπήξ ημο ηαζ ζηδκ 

αοηάνηεζά ημο. 

Ξανυηζ δ Λussbaum ακαβκςνίγεζ εθθείρεζξ ηυζμ ζηδκ πμθζηζηή υζμ ηαζ ζηδκ δεζηή 

εεςνία ημο Ανζζημηέθδ, εθθείρεζξ ηζξ μπμίεξ, ηαηά ηδ βκχιδ ηδξ, αμδεά, πμθθέξ 

θμνέξ, κα λεπεναζημφκ δ ακαδνμιή ζε ζηςζηέξ ζπεηζηέξ ημπμεεηήζεζξ, 

ελαημθμοεεί κα πζζηεφεζ υηζ  δ ανζζημηεθζηή πνμζέββζζδ, ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ 

δζμνεςηζηέξ πανειαάζεζξ, πνμζθένεζ ηαθφηενμ έδαθμξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ κέςκ 

ζπεηζηχκ εεςνζχκ.  Ζ ίδζα, υζμκ αθμνά ηδκ πμθζηζηή ηδξ εεςνία,  ζοκηάζζεηαζ ιε 

ηδ Βνεηακζηή θζθεθεφεενδ ζμζζαθδδιμηναηζηή πανάδμζδ, δ μπμία εηθνάγεηαζ 

απυ ημ ένβμ ηςκ T.H. Green ηαζ Ernest Barker, εκχ βζα ηδκ δεζηή ηδξ εεςνία, 

ιαγί ιε ημοξ David Wiggins ηαζ Henry Richardson, ακαγδηά ιζα ζφκεεζδ ηςκ 

ηαθφηενςκ ζδιείςκ ηδξ ανζζημηεθζηήξ ηαζ ηδξ ηακηζακήξ δεζηήξ.  Ζ πνήζδ ημο 

υνμο αληηθαληηαληζκόο απυ ημκ Long, πνμηεζιέκμο κα παναηηδνίζεζ ηζξ ακαθφζεζξ 

ηδξ Λussbaum ζημ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ, εεςνχ υηζ ζοκζζηά οπεναμθή, δζυηζ,  ζε 

πενζζζυηενεξ απυ ιία πενζζηάζεζξ δ Λussbaum επζζδιαίκεζ ηδ πνδζζιυηδηα ιζαξ 

ζφκεεζδξ ηςκ ηαθφηενςκ ανζζημηεθζηχκ ηαζ ηακηζακχκ ζημζπείςκ.65 

Ακαθμνζηά ιε ημ νυθμ ηδξ εεςνίαξ ηαζ ημο μνεμφ θυβμο ζηδκ δεζηή, δ Nussbaum 

ζοκηάζζεηαζ ιε υζμοξ οπεναζπίγμκηαζ ημ νυθμ ηαζ ηςκ δφμ ζηδκ δεζηή γςή.  

Έηζζ, δ δεζηή ηδξ ημπμεέηδζδ έπεζ ηα παναηηδνζζηζηά εκυξ ακηζ-ςθεθζιζζιμφ, μ 

μπμίμξ ακαβκςνίγεζ ημκ πθμοναθζζιυ ηςκ δεζηχκ αλζχκ ηαζ μ μπμίμξ οπμζηδνίγεζ 

ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ηυζμ βζα ημοξ ζηυπμοξ ηςκ πνάλεχκ ιαξ υζμ ηαζ βζα ηα 

ιέζα επίηεολήξ ημοξ.  Ζ ίδζα ημπμεέηδζδ οπμζηδνίγεζ υηζ μ νυθμξ ηδξ θμβζηήξ, 

αθθά ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ, ακαδεζηκφμκηαξ ηδ 

βκςζηζηή αθθά ηαζ πμθζηζζιζηή ημοξ δζάζηαζδ. 

Ζ ειπθμηή ηδξ θμβμηεπκίαξ απυ ηδ Nussbaum ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδκ παναπάκς 

επζθμβή ηδξ δεζηήξ εεςνίαξ, υπςξ ζζπονίγεηαζ ζημ αζαθίμ ηδξ, ηαεχξ, υπςξ 

ζδιεζχκεζ, ιυκμ ζε ζοκδοαζιυ ιε ιζα ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ ηδξ δεζηήξ εεςνίαξ, 

είκαζ δοκαηυκ δ ιεθέηδ ηδξ θμβμηεπκίαξ κα ελαζθαθίζεζ ηδ δζεφνοκζδ ηαζ 

ειαάεοκζδ ημο μνίγμκηα ηςκ δεζηχκ ιαξ πεπμζεήζεςκ. Ρέθμξ, δ εέζδ ηδξ υηζ μζ 

δεζηέξ εεςνίεξ εα έπνεπε κα ζέαμκηαζ ηνίζεζξ ααζζζιέκεξ ζε ειπεζνίεξ ηαζ 

ηαθθζενβδιέκδ ακηίθδρδ, απδπεί ηδκ πνμηίιδζή ηδξ βζα ηδκ ανζζημηεθζηή δεζηή  

ηαζ, ζδζαζηένςξ, ηδ ζοιθςκία ηδξ ιε ηδκ  ανζζημηεθζηή νήζδ υηζ δ δζάηνζζδ 

εκαπυηεζηαζ ζηδκ ακηίθδρδ, «εκ ηδ αζζεήζεζ δ ηνίζζξ». 66  θεξ μζ παναπάκς 
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ημπμεεηήζεζξ απμηεθμφκ εέζεζξ πμο ζοκακηάιε  ακαπηοβιέκεξ ηαζ ζε ένβα ηδξ, 

υπςξ ημ Love’s Knowledge ηαζ ημ Upheavals of Thought. 

Δπακενπυιεκμζ ζημ αζαθίμ ηδξ The Fragility of Goodness, πνέπεζ κα 

οπμβναιιίζμοιε υηζ δ Nussbaum παναεέηεζ ιζα πνχηδ ζεζνά επζπεζνδιάηςκ, ηα 

μπμία οπμζηδνίγμοκ ηδ ζοιαμθή  ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή εοαζζεδημπμίδζδ 

(FG 13-14).  Ζ άπμρή ιμο είκαζ υηζ ηα ιυκα ζζπονά επζπεζνήιαηα είκαζ εηείκα πμο 

εζζάβμοκ ζηδ ζογήηδζδ ημ βκςζηζηυ νυθμ ηςκ πνμηαθμφιεκςκ απυ ηδ 

θμβμηεπκία ζοκαζζεδιάηςκ, ηαζ ηδ ζπμοδαζυηδηα ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

πενζζηάζεςκ, ηυζμ βζα ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ πναηηζηήξ 

επζθμβήξ υζμ ηαζ ηδξ δεζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο αηυιμο. Δπζπεζνήιαηα οπέν ημο 

θμβμηεπκζημφ παναδείβιαημξ ηα μπμία εζηζάγμκηαζ απθχξ ζηζξ δζαθμνέξ ηδξ 

πνήζδξ εκυξ δεζημφ παναδείβιαημξ ιέζα ζε έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ απυ ηδκ 

ακηίζημζπδ πνήζδ ημο απυ ηδ θζθμζμθία, παν‟ υ,ηζ πενζέπμοκ ζςζηέξ 

επζζδιάκζεζξ, ζδζαίηενα ακαθμνζηά ιε ημ ακαπυθεοηημ ηδξ ενιδκείαξ ηαηά ηδκ 

πνμεπζθμβή ηςκ παναηζεέιεκςκ ζ‟ έκα πανάδεζβια κoμοιέκςκ ςξ ζπεηζηχκ 

ζημζπείςκ, πενζμνίγμοκ ημ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Ακηίεεηα, δ ειπθμηή ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ηα μπμία βεκκά δ ίδζα δ ακάβκςζδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο, 

αθθά ηαζ υθα ηα ζημζπεία ηδξ ζοιπαεδηζηήξ ηαηακυδζδξ ηδκ μπμία αοηά 

ηαεζζημφκ δοκαηή, ακαδεζηκφμοκ πθδνέζηενα ημ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ 

δεζηή πνάλδ. Θαζ δ ίδζα, υιςξ, δ Nussbaum παναδέπεηαζ υηζ ιεηά ημ 1984, ζε 

ακηίεεζδ ιε ημ 1973, πμο πνςημέβναρε ημ ζοβηεηνζιέκμ ηείιεκμ, δ 

εθανιμζιέκδ δεζηή πανέπεζ πμθφπθμηα  παναδείβιαηα, χζηε κα ιδκ οθίζηαηαζ 

πθέμκ αοζηδνή δζάηνζζδ ιεηαλφ θζθμζμθζηά ζδιακηζημφ παναδείβιαημξ απυ ηδκ 

ηαεδιενζκή γςή ηαζ θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο, αθθά κα ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα έκα 

ζοκεπέξ. 67 (FG 32 ζδι.) 

Ακαθφμκηαξ ζοβηεηνζιέκεξ ηναβςδίεξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηδκ Αληηγόλε ημο 

Πμθμηθή ή ηδκ Δθάβε ημο Δονζπίδδ, δ Nussbaum επζπεζνεί κα πνμαάθεζ ηδ 

ζοκεζζθμνά ημο ζοβηεηνζιέκμο θμβμηεπκζημφ είδμοξ ζηδκ δεζηή. Δκημπίγμκηαξ  

ηδκ ζδζαζηενυηδηα αοηήξ ηδξ ζοιαμθήξ ζηδκ ζηακυηδηα ηδξ ηναβςδίαξ κα ακαθφεζ 

ακενχπζκμοξ παναηηήνεξ ηαζ ακενχπζκεξ επζθμβέξ ηαζ επζζδιαίκμκηαξ, ιαγί ιε 

ηδκ βεκζηυηενδ ακηζεεςνδηζηή ζηάζδ ηςκ ηναβςδζχκ ζηα δεζηά γδηήιαηα, ηαζ ηδκ 

απανπή ηδξ  δζαπίζηςζδξ ηδξ αδοκαιίαξ ηςκ θζθμζμθζηχκ εεςνζχκ κα 

ζοιαάθμοκ μοζζαζηζηά  ζηδκ ακαγήηδζδ θφζδξ ζηα δεζηά δζθήιιαηα, δ Nussbaum 

επζπεζνεί κα ακαδείλεζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ ηναβςδίαξ, εεςνχκηαξ ηδκ 

ακηίζημζπδ ιε ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηςκ ακενχπζκςκ ηαηαζηάζεςκ.  

Ζ πνμζπάεεζά ηδξ, ςζηυζμ, κα ενιδκεφζεζ ηδκ Δθάβε ςξ πδβή ανζζημηεθζηήξ 

πναηηζηήξ βκχζδξ ηαζ δ ακαγήηδζδ ηδξ επζαεααίςζδξ, ιέζς ηςκ ηναβςδζχκ, υηζ 

γμφιε ζ‟ έκα ανζζημηεθζηυ ηυζιμ (FG 421), οπμζηάπημκηαζ απυ ηδκ παναδμπή ηδξ 

ίδζαξ υηζ ημ ιυκμ πμο ιπμνεί κα ιαξ πνμζθένεζ δ ιεθέηδ ηδξ ηναβςδίαξ είκαζ δ 

γςδνυηδηα ζηδκ πενζβναθή ηςκ δεζηχκ δζθδιιάηςκ ηαζ ηςκ ακηζπαναηζεειέκςκ 
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επζπεζνδιάηςκ, ιε υ,ηζ αοηυ ιπμνεί κα ζοκεπάβεηαζ βζα ηδκ πνμζπάεεζα 

ακηζιεηχπζζδξ ημοξ. Ακμζπηυ, επίζδξ, παναιέκεζ ημ ενχηδια ιέπνζ πμζμ ζδιείμ μζ 

θμβμηεπκζηέξ ιαξ επζθμβέξ βζα ημκ έθεβπμ δεζηχκ εεςνζχκ επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ 

πνμηζιήζεζξ ιαξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ δεζηέξ εεςνίεξ ηαζ, επμιέκςξ, ηαεζζημφκ ημκ 

έθεβπυ ημοξ επζζθαθή. 

Πημ ζοβηεηνζιέκμ υιςξ ένβμ δ Nussbaum πνμζθένεζ πμθφ πενζζζυηενα απυ 

ακαθφζεζξ βζα κα επζαεααζχζεζ ηζξ επζθμβέξ δεζηχκ εεςνζχκ. Κε ημ βκςζηυ ηδξ 

ακαθοηζηυ ηνυπμ δζενεοκά ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηφπδξ απυ ημκ Ξθάηςκα ηαζ ημκ 

Ανζζημηέθδ ηαζ ακαδεζηκφεζ υθεξ ηζξ πηοπέξ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ επζθμβχκ ημοξ, 

ζηζξ δεζηέξ ημοξ εεςνίεξ.  

Ν ηεκηνζηυξ άλμκαξ ηςκ δζενεοκήζεχκ ηδξ ζημ πθαηςκζηυ ηαζ ανζζημηεθζηυ ένβμ 

ζοβηνμηείηαζ απυ ενςηήιαηα πμο αθμνμφκ ηα αημιζηά ζοζηαηζηά ημο επ δελ, ηδ 

ζπέζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηαζ ηδξ πναβιάηςζδξ ημο επ 

δελ, ηδκ δεζηή αλία ηςκ άθμβςκ ιενχκ ηδξ ροπήξ, υπςξ είκαζ μζ μνέλεζξ, ηα 

αζζεήιαηα, ηα ζοκαζζεήιαηα, ηαζ ημκ ηνυπμ ζοζπέηζζήξ ημοξ ιε ημ ιόγν 

(reason), ημ ακ ηα βκςζηζηά υνζα πενζπαναηχκμοκ ηαζ πενζμνίγμοκ ηδκ δεζηή 

βκχζδ ηαζ  ημκ ζπεηζηυ ζημπαζιυ,  ηαζ ημ ακ δ ηναβςδία έπεζ δίηζμ κα επζιέκεζ 

ζημκ ακαπυδναζημ νυθμ ηδξ ηφπδξ ηαηά ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ ηαζ 

ηδξ αλίαξ ηδξ.  

Πημ ένβμ ημο μ Ξθάηςκ πνμζπαεεί κα ηάκεζ ηδκ ακενχπζκδ γςή απνυζαθδηδ απυ 

ηδκ ηφπδ, κα δείλεζ πςξ δ θζθμζμθία ιπμνεί κα ιαξ εςναηίζεζ απέκακηζ ζηδκ 

ηφπδ. Απυ ηδκ άθθδ, μ Ανζζημηέθδξ επζζηνέθμκηαξ ζε απυρεζξ ηαζ αλίεξ ηδξ 

ηναβςδίαξ, δζαιμνθχκεζ ιζα ζφθθδρδ πναηηζηήξ βκχζδξ, δ μπμία ηαεζζηά ηα 

ακενχπζκα υκηα αοηάνηδ, ιε έκα ηνυπμ πμο ζέαεηαζ ηδκ ακενχπζκδ εφεναοζηδ 

ηαζ εοάθςηδ δζάζηαζή ημοξ. 

Ζ  Nussbaum παναημθμοεεί ηδ ζηέρδ ηςκ δφμ αοηχκ ιεβάθςκ ζημπαζηχκ, έηζζ, 

υπςξ δζαιμνθχκεηαζ ιέζα απυ ηα ένβα ημοξ.  

 

2.Β 1 Η καλία ηνπ Πιάησλα 

Ρμ πνχημ ενχηδια, ημ μπμίμ εέηεζ πνμξ δζενεφκδζδ δ Nussbaum ηαηά ηδκ 

πανμοζίαζδ ηδξ πθαηςκζηήξ δεζηήξ εεςνίαξ, αθμνά ηδ ζφκδεζδ ηςκ ζζπονζζιχκ 

ημο Ξθάηςκα υηζ δ ηαθφηενδ γςή είκαζ αοηή ημο θζθμζυθμο, δ μπμία αθζενχκεηαζ 

ζηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ εέαζδ ηδξ αθήεεζαξ, ιε ημκ ζζπονζζιυ υηζ δ ηαθφηενδ γςή 

είκαζ αοηή πμο ηοαενκάηαζ απυ ημ θυβμ. Ρμ επυιεκμ ενχηδια αθμνά ηδκ άπμρδ 

υηζ  μ δεφηενμξ ζζπονζζιυξ είκαζ ηαεανά ηοπζηυξ, πςνίξ πνυεεζδ κα ηαεμνζζηεί ημ 

πενζεπυιεκμ ημο επ δελ, ημ μπμίμ ηοαενκάηαζ απυ ημ θυβμ. Ζ Λussbaum δζαθςκεί 

υηζ μ Ξθάηςκ δεκ έπεζ  εεςνία βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ηαθήξ γςή. Ακηίεεηα, 
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πζζηεφεζ υηζ έπεζ ζπεηζηέξ εεςνδηζηέξ απυρεζξ, ηαζ ιάθζζηα ηέημζεξ, χζηε κα 

αλίγμοκ ηδκ πνμζμπή ιαξ. 

Ζ εεςνία ηδξ αλίαξ, ηαηά ημκ Ξθάηςκα, υπςξ αοηή ακαζηεοάγεηαζ απυ ηδ 

Λussbaum ιε ακαθμνέξ ζηα ένβα ημο Πνιηηεία, Φαίδσλ, Φίιεβνο, ακαθένεζ ςξ 

ηεκηνζηυ ζδιείμ ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ αλζχκ, ηυζμ ςξ δναζηδνζμηήηςκ υζμ ηαζ ςξ 

ακηζηεζιέκςκ, οπυ ημ πνίζια ηςκ ζδζμηήηςκ ηδξ ηαεανυηδηαξ, ηδξ ζηαεενυηδηαξ 

ηαζ ηδξ αθήεεζαξ, ηζξ μπμίεξ  ακηακαηθμφκ, υπζ ιυκμ εζςηενζηά αθθά ηαζ ζε ζπέζδ 

ιε ημ πενζαάθθμκ.  Πε ηάεε πενίπηςζδ, βίκεηαζ θακενυ υηζ δ γςή ημο θζθμζυθμο, 

δ μπμία ηονζανπείηαζ απυ ηέημζεξ αλίεξ, ακηζδζαζηέθθεηαζ ιε ιία γςή ελανηδιέκδ 

απυ ηζξ ακάβηεξ.  Ζ ζηάζδ ημο θζθμζυθμο δεκ επζαάθθεηαζ, αθθά δζδάζηεηαζ απυ 

ιζηνή δθζηία ζε ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκμ πενζαάθθμκ, έηζζ υπςξ πενζβνάθεηαζ 

ζηδκ Πνιηηεία.  Πηυπμξ είκαζ κα ελαθεζθεμφκ μζ ζοβηνμφζεζξ ηαζ ιέζμκ δ άνζδ ηδξ 

αζηάεεζαξ ιέζς ηδξ απμπνμζςπμπμίδζδξ ημο ακενχπμο. 

Θεκηνζηήξ ζδιαζίαξ ακαδεζηκφεηαζ δ παναδμπή ημο Ξθάηςκα υηζ ημ ακενχπζκμ μκ 

απυ ηδ θφζδ ημο ακαγδηά κα οπεναεί, ιέζς ημο θυβμο, ηα ακενχπζκα υνζα. O 

Long επζζδιαίκεζ ιζα οπεναμθή ηδξ Λussbaum ζηδκ έιθαζδ, ηδκ μπμία δίκεζ  

ζηδκ αζηδηζηή δζάζηαζδ ηδξ Πνιηηείαο, βεβμκυξ ημ μπμίμ θένκεζ ημ ένβμ 

ημκηφηενα ζημκ Φαίδσλα, εκχ ημ απμιαηνφκεζ απυ ημ Φαίδξν. Ζ επζζήιακζή ηδξ 

υηζ ζημ αζαθίμ IX μ ηαεέκαξ ιαξ ηαθείηαζ κα δεζ ημκ εαοηυ ημο ςξ ηαοηυζδιμ ιε 

ημ δζακμδηζηυ ιένμξ ηδξ ροπήξ, ζοζημηίγεζ ηδκ έιθαζδ ηδκ μπμία δίκεζ μ Ξθάηςκ 

ζηδκ ανιμκζηή δζάνενςζδ υθμο ημο ακενχπζκμο υκημξ, οπυ ημ θςξ ημο θυβμο, 

βεβμκυξ πμο επζηνέπεζ κα θεζημονβμφκ, πςνίξ ζοβηνμφζεζξ, υθα ηα ιένδ ηδξ 

ροπήξ.68 

Ζ επζθμβή ηδξ γςήξ ημο θζθμζυθμο πνμζεββίγεηαζ ανκδηζηά (πκπόζην) ηαζ, 

ηαοηυπνμκα, εεηζηά, ιέζς ιζαξ εββεκμφξ πνμζήθςζδξ ζημκ ηαεανυ θυβμ. 

                                                           
68

 Ο Στ. Βιρβιδάκθσ, ςτο άρκρο του «Θ φαινομενολογία τθσ θκικισ εμπειρίασ ςτουσ αιςχατολογικοφσ μφκουσ 
των πλατωνικϊν διαλόγων»(1994), ζχει αςκιςει μια ανάλογθ κριτικι ςτθν Nussbaum, όταν επιςθμαίνοντασ 
τθ φιλοςοφικι ςθμαςία των εςχατολογικϊν μφκων ςτο ζργο του Ρλάτωνα αναδεικνφει «δεδομζνα τθσ θκικισ 
φαινομενολογίασ» (υπό τθν ζννοια μιασ εςωτερικισ αίςκθςθσ καλοφ και κακοφ και ευκφνθσ κατά τθ λιψθ 
κρίςιμων αποφάςεων), που απαντϊνται ς’ αυτοφσ τουσ μφκουσ. Θ δίψα για δικαιοςφνθ που εκφράηεται από 
τουσ αιςχατολογικοφσ μφκουσ του Γοργία  και τθσ Πολιτείασ, ςυνδζεται με τθν οντολογικι τάξθ του κόςμου 
τθσ «δίκθσ» του Θράκλειτου αλλά και τθσ ψυχισ ωσ προχπόκεςθσ υγείασ. Γι ’αυτό, όπωσ επιςθμαίνει ο 
ςυγγραφζασ, επιβάλλεται θ υιοκζτθςθ μιασ θκικισ ςτάςθσ ηωισ, διότι «Αρμονία, τελειότθτα και αλικεια και 
ςυνεχισ αναγωγι ςτθν καίρια διάκριςθ  μεταξφ είναι και φαίνεςκαι, αποτελοφν τισ κυριότερεσ ςυνιςτϊςεσ 
τθσ υπερβατικισ θκικισ διάςταςθσ ςτθν οποία καλείται να κθτεφςει όποιοσ νοιάηεται για τθν ποιότθτα τθσ 
φπαρξισ του». Αυτι τθν θκικι παιδευτικι ςθμαςία των μφκων, που κα εμπόδιηε τθ Nussbaum να υπερτονίςει 
το ρόλο τθσ διάνοιασ ςε επιςθμάνςεισ τθσ όπωσ  εκείνεσ αναφορικά με τθν εφκολθ πλατωνικι θκικι 
καταξίωςθ των ορκολογικϊν φιλοςόφων, κεωρεί ο Βιρβιδάκθσ ότι παραδόξωσ ζχει παραγνωρίςει. Επιπλζον 
εςτιαηόμενθ ςτον ομολογουμζνωσ αποδιδόμενο (ςτο Φαίδρο) ρόλο του λόγου ςτθν τικάςευςθ του «κυμοφ» 
και τθσ «επικυμίασ» παραγνωρίηει ότι ακόμθ κι αυτι θ δφςκολθ επίτευξθ δεν εξαςφαλίηει τθν ψυχι από τισ 
«περιπζτειεσ τθσ κοςμικισ τθσ μοίρασ» γι αυτό και ο Ρλάτων ςυνδυάηει, όπωσ επιςθμαίνει ο ςυγγραφζασ, μια  
υπαρξιακι ευαιςκθςία απζναντι ςτθ φαινομενολογία των αποφάςεων και των πράξεων με μια ςυμφιλιωτικι 
αντίλθψθ για τθν τραγικι διαπλοκι τφχθσ, αναγκαιότθτασ και ανκρϊπινθσ ελευκερίασ και ευκφνθσ (Πολιτεία, 
617e4-5b 619b5). 
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Δλεηάγμκηαξ ηζξ εέζεζξ ημο Ξθάηςκα, ςξ πενζεπυιεκμ ηαζ ςξ ιμνθή, δ Nussbaum 

παναημθμοεεί ελακηθδηζηά  ηα πνμααθθυιεκα επζπεζνήιαηα, ηζξ ακηζηζεέιεκεξ 

απυρεζξ, ηδκ ζζπφ ημοξ, ημ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ  ακαπηφζζμκηαζ, εκχ, υπμο 

πνεζάγεηαζ, πνμηάζζεζ επελδβήζεζξ ηαζ ακαθφζεζξ υνςκ.  Σςνίξ κα δζαηοπχκμκηαζ 

πάκηα ηεθεζίδζηεξ εέζεζξ ηαζ ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ηζξ εέζεζξ ηςκ άθθςκ, 

αθθά ηαζ ηζξ δζηέξ ηδξ, πανάβεηαζ πάκηα έκαξ βυκζιμξ πνμαθδιαηζζιυξ ηαεχξ  μζ 

ακαθφζεζξ ηδξ είκαζ ακηίεεηεξ ζηζξ οπεναπθμοζηεφζεζξ ηαζ ζημοξ αθμνζζιμφξ.  

Ζ οπυ δζενεφκδζδ εέζδ βζα ηδ  ζοιαμθή ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή 

ζοκεζδδημπμίδζδ, οπμδδθχκεηαζ ζοπκά ηυζμ ζηζξ ακαθφζεζξ ηδξ θμβμηεπκίαξ (εκ 

πνμηεζιέκς ζηζξ ηναβςδίεξ) υζμ ηαζ ζημοξ πθαηςκζημφξ δζαθυβμοξ, ιέζα απυ ηζξ 

εέζεζξ ηςκ ζοκμιζθδηχκ (π.π. μ Αθηζαζάδδξ ζημ πκπόζην) 

Πημοξ Ξθαηςκζημφξ δζαθυβμοξ69 ηαζ, ιέζς αοηχκ ζηδ δζδαζηαθία ημο Πςηνάηδ, 

ακάβεζ δ Nussbaum ηζξ απανπέξ ηδξ αββθμαιενζηακζηήξ ακαθοηζηήξ ζπμθήξ 

δεζηχκ θζθμζυθςκ ηαζ ημο απμηθεζζιμφ  ζζημνζχκ, εζηυκςκ ηαζ θεπημιενεζχκ  

απυ ηζξ ζογδηήζεζξ ημοξ πενί ηςκ αλζχκ. Δπζζδιαίκεζ ςζηυζμ ηαζ ηδκ απμοζία, ζηδ 

ζφβπνμκδ αοηή ζογήηδζδ, ηδξ δζελμδζηήξ ακηζπανάεεζδξ ηςκ ακηζηνμουιεκςκ 

πυθςκ: ζζημνία/επζζηήιδ, θμβμηεπκζηυ/θζθμζμθζηυ, ηαεανυ/ιεζηηυ, 

ακηζπανάεεζδ ηδκ μπμία μ Ξθάηςκαξ ακέπηολε ιε ζδζαίηενδ επζιέθεζα. (FG 187)  

Θαηά ηδ Nussbaum, μ Αθηζαζάδδξ ζημ πκπόζην εηθνάγεζ ιζα ακηζζςηναηζηή εέζδ 

υηακ οπμζηδνίγεζ υηζ δ ζζημνία πμο δζδβείηαζ ιζθά βζα ηδκ αθήεεζα ηαζ υηζ δ βκχζδ 

ημο εναζηή ιέζς ηδξ εββφηδηαξ, ζςιαηζηήξ ηαζ δζακμδηζηήξ (δδθ. ιέζς ηςκ 

αζζεήζεςκ, ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηδξ δζάκμζαξ), απμηεθεί απανάιζθθδξ αλίαξ 

είδμξ πναηηζηήξ βκχζδξ, ημ μπμίμ πάκεηαζ, υηακ δ βκχζδ ημο αβαεμφ 

πνμζεββίγεηαζ ιυκμ ιέζς ηδξ δζάκμζαξ (FG 190). Αοηυ απμδίδεηαζ ζημ βεβμκυξ  

υηζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ αθήεεζεξ, ζηζξ μπμίεξ ηαηαθήβεζ δ πνμζέββζζδ ημο Αθηζαζάδδ, 

πνμδβμφκηαζ μπμζςκδήπμηε ηαεμθζηχκ κυιςκ ηδξ ζςηναηζηήξ αιζβχξ 

δζακμδηζηήξ θεζημονβίαξ, ημοξ μπμίμοξ πνδζζιμπμζμφιε βζα κα ιαξ ηαεμδδβμφκ. 

Ν πθαηςκζηυξ, ςζηυζμ, δζάθμβμξ Φαίδξνο απμηεθεί, ηαηά ηδκ Nussbaum, ιία 

ζηνμθή ζηδκ πθαηςκζηή άπμρδ ζπεηζηά ιε ημ ζοκαίζεδια ηδξ αβάπδξ ηαζ ηδξ 

εέζδξ ημο ςξ ζοζηαηζημφ ζημζπείμο ημο ζδεχδμοξ ημο επ δελ, ημοθάπζζημκ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ πνμζέββζζδ αοηχκ ηςκ εκκμζχκ ζημοξ δζαθυβμοξ ηδξ 

Πνιηηείαο, ημο Φαίδσλα ηαζ ημο πκπνζίνπ.  Ζ ζηνμθή αοηή ημο Ξθάηςκα 

ζοκίζηαηαζ, ηαηά ηδκ Nussbaum, ζηδκ παναδμπή υηζ ιέζα ζηδκ πμθοπθμηυηδηα 

ημο ενςηζημφ ηζκήηνμο οπάνπεζ ηάηζ πμο ιπμνεί κα βίκεζ απμδεηηυ βζα ηδκ 

επίηεολδ ημο επ δελ, ημ μπμίμ πανέαθερε ηαζ ημ μπμίμ εθπίγεζ ηχνα, ιέζα απυ απ‟ 

αοηυ ημ δζάθμβμ κα ακαδείλεζ. 

                                                           
69

 Για μια ςυηιτθςθ των ομοιοτιτων αλλά και των διαφορϊν τθσ τραγωδίασ και των πλατωνικϊν διαλόγων 
και των πρακτικϊν και κεωρθτικϊν προκείμενων τθσ υιοκζτθςθσ αυτισ τθσ μορφισ ζκκεςθσ τθσ φιλοςοφίασ 
του, εκ μζρουσ του Ρλάτωνα βλ. Nussbaum 1986: 122-135 (Interlude 1).  
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Ζ Nussbaum αθμφ επζζδιάκεζ ςξ ηεκηνζηή έκκμζα ημο δζαθυβμο ηδ ιακία, 

επζπεζνεί ιζα ζζημνζηή ακαδνμιή ζηδκ πανμοζία ημο υνμο ζημ πθαηςκζηυ ένβμ.  

Απ‟ ηδκ ακαδνμιή αοηή πνμηφπηεζ υηζ ζημοξ πνμ ημο Φαίδξνπ δζαθυβμοξ δ 

ενςηζηή ιακία ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία μ έθεβπμξ έπεζ πενάζεζ 

ζηα ιδ δζακμδηζηά ζημζπεία ηαζ, ςξ ηέημζα, ακηζδζαζηέθθεηαζ ιε ηδ ζςθνμζφκδ 

(παναηίεεκηαζ ηέζζενα ζδιεία πμο απμηοπχκμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

ακηζιεηςπίγεηαζ ζηδκ Πνιηηεία ζε ζπέζδ ιε ηα ιδ δζακμδηζηά ζημζπεία).  Ακηίεεηα, 

ζημ δεφηενμ θυβμ ημο Πςηνάηδ ζημ Φαίδξν δ ιακία εεςνείηαζ υηζ ακηαπμηνίκεηαζ 

ζηδκ μιμνθζά ηαζ, αηυιδ πενζζζυηενμ υηζ μδδβεί ζηδκ ακαηάθορή ηδξ, ακηί υιςξ 

βζα ηδκ ελςηενζηή μιμνθζά αθμνά πενζζζυηενμ ηδκ ακηαπυηνζζδ ζε ιζα 

εζςηενζηή ηαηάζηαζδ παναηηήνςκ, πυεςκ ηαζ ακαικήζεςκ.  Κε ηδ ιακία 

πνμζακαημθζζιέκδ ζηδκ εηηίιδζδ αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ, δ ζπέζδ αβάπδξ ηαεζζηά 

ημοξ ειπθεηυιεκμοξ ζηακμφξ βζα ηδκ επίβκςζδ ηυζμ ημο εαοημφ ημοξ υζμ ηαζ ηςκ 

άθθςκ, δ μπμία δε εα ιπμνμφζε κα πνμέθεεζ ιυκμ απυ ηδ κυδζδ.  Ζ Nussbaum, 

ζηδ ζοκέπεζα, επακένπεηαζ ζηα ηέζζενα ζδιεία ηαζ παναημθμοεεί ηζξ αθθαβέξ ζηδ 

ζηέρδ ημο Ξθάηςκα.  Ηδζαίηενα ζδιακηζηή είκαζ δ ηνζιενήξ δζαίνεζδ ηδξ ροπήξ, δ 

μπμία δε εεςνείηαζ ιυκμ αεάκαηδ ηαζ ζοιπηςιαηζηά εκςιέκδ ιε ημ ζχια, ιζα 

δζαίνεζδ πμο ηαείζηαηαζ δοκαηή ιέζα απυ ηδκ απελάνηδζδ ηδξ αεακαζίαξ ηδξ απυ 

ημ ιεηαθοζζηά απθυ ημο παναηηήνα ηδξ ηαζ ηδ ζοκάνηδζή  ηδξ ιε ηδ δοκαηυηδηα 

αοημηίκδζήξ ηδξ. 

Ξαναημθμοεχκηαξ ηζξ θεπηέξ απμπνχζεζξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ πνμζχπςκ ημο 

δζαθυβμο δ Nussbaum ζοκδέεζ μνβακζηά ηα ιένδ ημο δζαθυβμο, απμηαεζζηχκηαξ 

ιζα πάκηα πανμφζα εκυηδηα, πανά ηζξ επζθαζκυιεκεξ ακηζεέζεζξ. 

Πημ δεφηενμ θυβμ ημο Πςηνάηδ ζημ Φαίδξν, εηεί πμο δζαπζζηχκεηαζ δ 

πνμακαθενυιεκδ ζηνμθή ζηδκ ακηίθδρδ ημο Ξθάηςκα βζα ημκ ένςηα, δζααθέπεζ 

δ Nussbaum ηδ ζοβπχκεοζδ γςήξ ηαζ επζπεζνήιαημξ, θζθμζμθίαξ ηαζ ειπεζνίαξ.  

Κζα ζοβπχκεοζδ, δ μπμία ηνμθμδμηεί ηδκ επζπεζνδιαημθμβία, πςνίξ κα ιπμνμφκ 

κα ηαεμνζζημφκ επαηνζαχξ μφηε δ πνμηεναζυηδηα μφηε ηα υνζα ηςκ ειπθεημιέκςκ 

υνςκ. Ξνυηεζηαζ μοζζαζηζηά  βζα ηδ εεχνδζδ ηδξ «ιακίαξ» ή εείαξ έιπκεοζδξ ςξ 

ένςηα πνμξ ιία άθθδ ροπή ηαζ ζδςιέκδξ ςξ παναηηήνα, ικήιεξ ηαζ θζθμδμλίεξ.  

Ζ ηνζηζηή πμο έπεζ βίκεζ ζ‟ αοηυ ημ ζδιείμ αθμνά ηδκ ακηζδζαζημθή ακάιεζα ζημκ 

φζηενμ Φαίδξν  ηαζ ηδκ Πνιηηεία, ακαθμνζηά ιε ημ πεζνζζιυ ηςκ άθμβςκ ηαζ 

έθθμβςκ ιενχκ ηδξ ροπήξ, απυ ηα μπμία ηα άθμβα ιένδ ακηζιεηςπίγμκηαζ, 

ηνυπμκ ηζκά, πζμ εοκμσηά ζημ ζοβηεηνζιέκμ απυζπαζια ημο Φαίδξνπ απ‟ υηζ ζηδκ 

Πνιηηεία. Ποβηεηνζιέκα, ηνίκεηαζ ανκδηζηά δ ακηίεεζδ, δ μπμία οπμζηδνίγεηαζ υηζ 

οπάνπεζ ακάιεζα ζηα δφμ ένβα ςξ πνμξ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ καλίαο, ηαεχξ 

επζζδιαίκεηαζ υηζ ημ ιυκμ είδμξ καλίαο πμο αθμνά ημκ Ξθάηςκα είκαζ δ επζεοιία 

βζα ημ έθθμβμ ιένμξ ηδξ ροπήξ ηαζ υπζ δ οπμηζεέιεκδ ηονζανπία ημο άθμβμο ζημκ 

φζηενμ Φαίδξν. 
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Ακαθφμκηαξ ηδ ζηνμθή αοηή ημο Ξθάηςκα ζηζξ παναιέηνμοξ πμο ηδ ζοκζζημφκ δ 

Λussbaum επζηεκηνχκεηαζ ζε δφμ ζδιεία, ζηδκ ακηίθδρδ ημο Ξθάηςκα πενί 

ροπήξ ηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ πνχηδ πανάιεηνμ, δ ιεηαηυπζζδ ημο Ξθάηςκα ζοκίζηαηαζ, 

υπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς, ζημ βεβμκυξ υηζ δ αεακαζία ηδξ ροπήξ δεκ 

ελανηάηαζ πθέμκ απυ ημ ιδ ζφκεεημ ημο παναηηήνα ηδξ αθθά απυ ηδκ αοημηίκδζή 

ηδξ. Ακαθμνζηά ιε ηδ δεφηενδ,  ιέζα απυ ηδκ ζδζαίηενδ αοηή θφζδ ημο ένςηα βζα 

ηδκ άθθδ ροπή, μ ηαεέκαξ ακαηαθφπηεζ πενζζζυηενα βζα ημοξ ζηυπμοξ ημο, 

ηαεχξ ημοξ αθέπεζ κα ακηακαηθχκηαζ ζηδκ ροπή ημο άθθμο. 

Πημκ ένςηα ή ηδκ ενςηζηή ιακία έπεζ, επίζδξ, πναβιαημπμζδεεί, ηαηά ηδ 

θζθυζμθμ, ιζα ιεηαηυπζζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ακενςπίκμο υκημξ 

ςξ ακηζηεζιέκμο ημο πυεμο. Γεκ είκαζ πζα απθχξ ηαζ ιυκμ ημ ςναίμ ζχια, αθθά 

έκα ζφκμθμ πμο απμηεθείηαζ  απυ ζηαεενυηενα ζημζπεία, υπςξ ακαθέναιε 

πνμδβμοιέκςξ. Αοηυ δίκεζ έκα ιμκζιυηενμ παναηηήνα ζηδκ έκςζδ δφμ 

ακενχπςκ, πςνίξ υιςξ κα ημοξ ηαεζζηά ηαζ άηνςημοξ απυ ηδκ ηφπδ. 

Ζ ιεηαηυπζζδ αοηή είκαζ μοζζχδδξ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ καλίαο ηαζ ηδξ 

ηαηακυδζδξ, δφμ ηαηαζηάζεςκ ηςκ μπμίςκ ηδ ζοκφπανλδ μ Ξθάηςκ ανκζυηακ, 

ιέπνζ ζηζβιήξ ηυζμ βεκζηυηενα, υζμ ηαζ εζδζηυηενα ζημοξ πμζδηέξ. Πημ Φαίδξν, 

πςνίξ κα ζηαιαηήζεζ ηδκ αιθζζαήηδζδ ηςκ πμζδηχκ, επζηνέπεζ αοημφ ημο είδμοξ 

ηδ καλία ζημοξ θζθμζυθμοξ, ιε απμηέθεζια μζ θζθυζμθμζ κα βίκμκηαζ θζθυζμθμζ - 

πμζδηέξ. 

Ζ ιεηαιυνθςζδ ημο Ξθάηςκα ζ‟ έκα ηέημζμ θζθυζμθμ-πμζδηή, ηαηά ηδκ 

Nussbaum,  ακηακαηθάηαζ ηαζ ζηζξ οθμθμβζηέξ ημο επζθμβέξ, αθμφ ζημκ 

ζοβηεηνζιέκμ δζάθμβμ, πςνίξ κα εβηαηαθείρεζ ημκ πεγυ θυβμ ή ηδκ 

επζπεζνδιαημθμβία, εζζάβεζ ηδ ιεηαθμνά, ηδκ πνμζςπμπμίδζδ ηαζ ιζα πμθφιμνθδ, 

νοειζηή ηαζ επελενβαζιέκδ βθχζζα (FG 227). Δπζηαθείηαζ δδθαδή ηυζμ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηδ θακηαζία υζμ ηαζ ζηδ δζάκμζα. 70 Νζ εεςνμφιεκεξ ςξ 

επακαλζμθμβήζεζξ ημο Ξθάηςκα ζοκδέμκηαζ απυ ηδ Nussbaum ιε πναηηζηέξ 

ζοκεζδδημπμζήζεζξ ηαζ ηδκ ειπεζνία ημο Ξθάηςκα. (FG 228) 

Αοηυ πμο ζδιεζχκεζ δ Nussbaum ζπεηζηά ιε ημκ Ξθάηςκα ηαζ ηδ ζπέζδ, ηδκ 

μπμία ακαβκςνίγεζ ιεηαλφ πμίδζδξ ηαζ θζθμζμθίαξ, ιεηαλφ δεζηήξ ηαζ 

θμβμηεπκίαξ, είκαζ υηζ δ πμίδζδ ιπμθζάγεζ βυκζια ηδ θζθμζμθία ιε ηδ δεηηζηυηδηα, 

ηδκ ακηαπυηνζζδ, ιε υθδ ηδκ ροπή, εοιμεζδέξ ηαζ θμβζζηζηυ, ηδκ απεκμπμπμίδζδ 

ηαζ ηδκ ειπθμηή ηαζ ημο παεδηζημφ ζημζπείμο ημο ακενχπμο ζηδκ ηαηακυδζδ, ηαζ 

υηζ υθδ αοηή δ δζεφνοκζδ ηδξ θζθμζμθίαξ μδδβεί ζε ιζα πζμ πθήνδ, πζμ 
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 Βλ. και τισ ςχετικζσ αναφορζσ ςτο 1
ο
  κεφάλαιο. Οι αναφορζσ ωςτόςο τθσ Nussbaum ςτο δεφτερο διάλογο 

του Σωκράτθ με το Φαίδρο, προκειμζνου να ςτοιχειοκετιςει τθ μετακίνθςθ του Ρλάτωνα προσ μία πιο 
δεκτικι ςτάςθ απζναντι ςτα ςυναιςκιματα, ζχουν δεχτεί τθν κριτικι ότι θ Nussbaum αποτυγχάνει να 
αναγνωρίςει ζνα κακαρά ρθτορικό φφοσ ςτο δεφτερο διάλογο, το οποίο χρθςιμοποιείται προκειμζνου να 
πείςει ο Σωκράτθσ ζνα ςυγκεκριμζνο άτομο (το Φαίδρο), ωσ διακριτό από τθ μζκοδο τθσ φιλοςοφικισ 
διαλεκτικισ θ οποία αποκλειςτικά χρθςιμοποιείται από τον Ρλάτωνα προκειμζνου να εκκζςει τισ 
φιλοςοφικζσ του απόψεισ. (Cooper 1993: 305) 
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μοζζαζηζηή, πζμ πθμφζζα, πζμ ηαθή γςή βεκζηυηενα αθθά ηαζ εζδζηυηενα ζε δεζηυ 

επίπεδμ. πμβναιιίγεηαζ, ςζηυζμ, υηζ ημ πάεμξ (δ αβάπδ βζα έκα άθθμ μκ αάζεζ 

ημο παναηηήνα ηαζ ηςκ επζδζχλεςκ ημο) ακ ηαζ πθμοηίγεζ ηδ γςή ηαζ δζεονφκεζ 

ημοξ μνίγμκηεξ ημο κμο, δεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ ιε ηδ ζηαεενυηδηα, ηδ ιαηανζυηδηα 

ηαζ ημ αιεηάαθδημ ηδξ ηαεανήξ δζακυδζδξ. Ζ αλία ημο πάεμοξ βζα ηδκ δεζηή γςή 

πνέπεζ δζανηχξ κα επζαεααζχκεηαζ.71 

 

2.Β 2 ώδεηλ ηα αξηζηνηειηθά θαηλόκελα  

Ζ δζενεφκδζδ ηςκ απυρεςκ ημο Ανζζημηέθδ72 ζπεηζηά ιε ημ ηεκηνζηυ εέια ηδξ 

Nussbaum ζημ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ, ζπεηζηά, δδθαδή, ιε ηδκ ηφπδ ηαζ ημ πςξ 

αοηή ιπμνεί ή υπζ κα ηζεαζεοηεί ιέζς ηδξ ηέπκδξ ή ηδξ επζζηήιδξ, ηαεχξ ηαζ μζ 

επζπηχζεζξ αοηχκ ηςκ απυρεςκ ζηδκ δεζηή, λεηζκμφκ απυ ηδ δζενεφκδζδ ηδξ 

ανζζημηεθζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ επελήβδζδ ημο υνμο 

θαηλόκελα.73 

Ζ Nussbaum εεςνεί υηζ μ δεζηυξ ακενςπμηεκηνζζιυξ ημο Ανζζημηέθδ είκαζ απθχξ 

ιζα εζδζηή εθανιμβή ηδξ βεκζηυηενδξ πνμζέββζζήξ ημο ακαθμνζηά ιε ηζξ 

πεπμζεήζεζξ ιαξ ηαζ, ζοβηεηνζιέκα ηδ ιδ απμδμπή ηδξ ελάνηδζήξ ημοξ απυ ηάηζ 

ακελάνηδημ ή ζηαεενυηενμ απ‟ υηζ είκαζ δ ακενχπζκδ ζηέρδ ηαζ βθχζζα. (FG 

238) 

Π‟ αοηή ηδ δζενεφκδζδ ηα θαηλόκελα ηαηά Ανζζημηέθδ ενιδκεφμκηαζ ςξ ημζκέξ 

πεπμζεήζεζξ ηαζ ενιδκείεξ απυ ηζξ μπμίεξ ηαζ αθμνιάηαζ δ επζζηδιμκζηή ηαζ 

θζθμζμθζηή δναζηδνζυηδηα. Ιαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ εειεθζχδδ βζα ηδ θεζημονβία 

ηδξ κυδζήξ ιαξ νυθμ ηδξ αξρήο ηεο κε αληίθαζεο ηαζ ειπθέημκηαξ υνμοξ υπςξ: 

νη πνιινί, νη θξηηέο, νη εηδηθνί, παξαγσγηθή (επζζηδιμκζηή) ή δεζηή κεζνδνινγία 

ηαζ έιεγρν κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηαηαθήβεζ κα ζχζεζ ηα αξηζηνηειηθά 

θαηλόκελα ςξ πνχηεξ ανπέξ δζαηδνχκηαξ ηδκ εκυηδηα ηδξ ιεευδμο ζηδ 

ιεηαθοζζηή ένεοκα. Πφιθςκα ιε αοηή ηδκ άπμρδ, δίκεηαζ απμηθεζζηζηή έιθαζδ 

ζηδ δζαθεηηζηή ιέεμδμ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ ημο Ανζζημηέθδ.74 

Ζ επζζηνμθή ζηα θαηλόκελα, ηδκ μπμία πνμηείκεζ μ Ανζζημηέθδξ, έπεζ, ηαηά ηδ 

Nussbaum δφμ υρεζξ. Κία είκαζ δ εεναπεοηζηή ή ανκδηζηή ηαηά Wittgenstein, δ 

μπμία απαθθάζζεζ ηδ θζθμζμθία απυ ηζξ ρεοδαζζεήζεζξ ηαζ ηδ βθχζζα απυ ηζξ 

ακμδζίεξ. Ζ δεφηενδ υρδ είκαζ δ εεηζηή, αοηή ηδξ πανημβνάθδζδξ ημο 
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 Στουσ Νεϊτερουσ χρόνουσ το ευ ηθν δεν περιλαμβάνει αναγκαςτικά θκικι διάςταςθ και φαίνεται να μπορεί 
να αποχωριςτεί από τθν θκικότθτα –ενϊ κάτι τζτοιο δε ςυμβαίνει ςτο ζργο αρχαίων φιλοςόφων όπωσ ο 
Ρλάτων και ο Αριςτοτζλθσ 
72

  Ζργα του Αριςτοτζλθ ςτα οποία αναφζρεται θ Nussbaum: Ηκικά Ευδιμεια, Ηκικά Νικομάχεια, Ρθτορικι, 
Πολιτικά. 
73

 Στθν ερμθνευτικι προςζγγιςθ τθσ Nussbaum ζχει αςκθκεί πειςτικι κριτικι από τον John Cooper θ οποία 
αναφζρεται ειδικά ςτο ζργο τθσ The Fragility of Goodness και ςτο πϊσ αποδίδει εκεί ςτον Αριςτοτζλθ μια 
μορφι εςωτερικοφ ρεαλιςμοφ δανειςμζνθ από τθν καντιανι κεϊρθςθ του Putnam. Cooper 1993 
74

 Βλ. ςτο ίδιο τθν αςκοφμενθ κριτικι από τον Cooper. 
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πενζαάθθμκηυξ ιαξ, θοζζημφ, δεζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ, χζηε κα ιδ πάκμοιε ημ 

δνυιμ ιαξ, αθθά αθμφ πνμθοθαπημφιε απυ ηδκ ηαηή θζθμζμθία, κα ανίζημοιε 

ημ ιέζμκ ακάιεζα ζηζξ αηνυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ αοηή μδδβεί. 

Έπμκηαξ απμζαθδκίζεζ ηδ ζδιαζία ηςκ θαηλνκέλσλ ζηδ ιεεμδμθμβία ημο 

Ανζζημηέθδ, δ Nussbaum ζηνέθεζ ηδκ πνμζμπή ηδξ ζηζξ ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ ηδξ 

δεζηήξ δζάζηαζδξ ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ δνάζδξ ημο ακενχπζκμο υκημξ. 

Θονίανπδ εέζδ, υπςξ είκαζ θοζζηυ, ηαηέπεζ δ ακενχπζκδ πνάλδ. Ζ ανζζημηεθζηή 

πνμζέββζζδ, ακαθμνζηά ιε ηδκ πνάλδ, ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ηδ Nussbaum ςξ 

επέηηαζδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ απυρεςκ ημο Ξθάηςκα υπςξ αοηέξ δζαβνάθμκηαζ  

ζημ δεφηενμ θυβμ ημο Πςηνάηδ ζημ Φαίδξν, εκχ ημ βεβμκυξ υηζ μ Ανζζημηέθδξ 

ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ακενχπζκδ πνάλδ ςξ οπμζφκμθμ ηδξ πνάλδξ ηςκ γχκηςκ 

μνβακζζιχκ, ηδκ ακαβηάγεζ κα δζεονφκεζ ημ πεδίμ ιεθέηδξ ηςκ ανζζημηεθζηχκ 

ένβςκ, ιε ζημπυ  ηδκ ακαζφκεεζδ ηςκ απυρεχκ ημο, έηζζ χζηε κα ζοιπενζθάαεζ, 

εηηυξ απυ ηα αιζβχξ δεζηά ημο ένβα ηαζ ηείιεκα υπςξ ηα Πεξί Εώσλ Θηλήζεσο 

ηαζ  Πεξί Φπρήο. 

Έπμκηαξ απμιαηνοκεεί απυ ηζξ παναδμζζαηέξ ελδβήζεζξ ηδξ ηίκδζδξ, ηυζμ ηδξ 

οθζζηζηήξ θοζζηήξ επζζηήιδξ ημο Γδιυηνζημο, υζμ ηαζ ηδξ οπενδζακμδηζημπμίδζδξ 

ημο Ξθάηςκα, μ Ανζζημηέθδξ ελδβεί ηδκ ηίκδζδ ζηδ αάζδ ηςκ πνμεέζεςκ,  μζ 

μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ επζεοιίεξ ηαζ πεπμζεήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ, ηυζμ θμβζηά 

υζμ ηαζ αζηζμθμβζηά, ιε ημ ζημπυ ηδξ πνάλδξ. Ξνμηεζιέκμο κα απμδχζεζ ηδκ 

πνμεεηζηυηδηα, αθθά ηαζ ημ ελςηενζηυ ηίκδηνμ, επζκμεί ημκ υνμ όξεμε, ημκ μπμίμ 

ζοκδέεζ ιε ημ θμβζηυ ηαζ ηαοηυπνμκα ιε ημ άθμβμ ιένμξ ηδξ ροπήξ.75 (FG 275) 

Ακαγδηχκηαξ ημ δνυιμ πμο μδδβεί, ιέζς ηδξ δεζηήξ αβςβήξ, απυ αοηυ πμο δ 

Nussbaum απμηαθεί απθυ ηαζ εημφζζμ ζηδκ πμθφπθμηδ πνμαίνεζδ, παναπέιπεζ 

ζηα Πνιηηηθά ημο Ανζζημηέθδ.  Ρμ ζοιπέναζια είκαζ υηζ ζηδκ ημζκή γςχδδ θφζδ 

ιαξ ακαβκςνίγεηαζ δ αάζδ ηδξ δεζηήξ ιαξ ακάπηολδξ.  Ν άκενςπμξ είκαζ έκα 

έθθμβμ γχμ. 

Πε ιζα ηεθεοηαία οπεναζπζζηζηή πνμζπάεεζα ηδξ ανζζημηεθζηήξ πνμζέββζζδξ, 

πένακ ηδξ πνμζθοβήξ ζηδκ ειπεζνία, ηαζ πνμηεζιέκμο κα ακηζηνμοζηεί δ αιζβχξ 

δζακμδηζηή πθαηςκζηή εέζδ, δ Nussbaum επζζδιαίκεζ υηζ, ιε αάζδ ηδκ αιζβχξ 

δζακμδηζηή πνμζέββζζδ ημο Ξθάηςκα, ηα υκηα εα ηένδζγακ ιεκ ηδκ μλφκμζα, ηδκ 

μπμία αοηή ημοξ ελαζθαθίγεζ, αθθά εα έπακακ ηδκ δπζυηδηα, ημ εάννμξ ηαζ ηδκ 

αβάπδ, ζημζπεία απαναίηδηα βζα ημ επ δελ. 

Έπμκηαξ ελενεοκήζεζ ηδκ ανζζημηεθζηή ιέεμδμ πνμζέββζζδξ ηδξ αθήεεζαξ ζε 

ζπέζδ ιε ηα δεζηά ενςηήιαηα, ηδ θφζδ ημο υκημξ, ημ μπμίμ δνα, ηαζ ημοξ 
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 Κακϊσ εξθγεί ςτο ζργο του Ηκικά Νικομάχεια (1139b 3-5) «ι ορεκτικόσ νουσ ι προαίρεςισ ι όρεξισ 
διανοθτικι», (Θ προαίρεςθ είναι θ διάνοια που εκφράηει επικυμία ι επικυμία που υπαγορεφεται  από τθ 
διάνοια), κζλοντασ μ’ αυτι τθ ςφηευξθ να εξαςφαλίςει τθ ςτενι ςυνεργαςία λογικισ και επικυμίασ ςτθν 
επιδίωξθ του κατάλλθλου τζλουσ τθσ πράξθσ προκειμζνου αυτι να είναι θκικι.  
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ηνυπμοξ ηαζ ηζξ αζηίεξ ηδξ ακενχπζκδξ δνάζδξ, ημ επυιεκμ αήια είκαζ δ 

αλζμθυβδζδ αοηήξ ηδξ δνάζδξ ηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ, ηα μπμία 

ακαηφπημοκ απ‟ αοηή.  Ρμ ζοκμθζηυ εβπείνδια ελαημθμοεεί κα πναβιαημπμζείηαζ 

ιέζα απυ ηδκ ακηζπανάεεζδ ανζζημηεθζηχκ ηαζ πθαηςκζηχκ εέζεςκ, εκχ ςξ 

ηεκηνζηήξ ζδιαζίαξ ακαδεζηκφεηαζ μ ακενςπμηεκηνζζιυξ ηδξ ανζζημηεθζηήξ 

δεζηήξ.  Ν πνμζδζμνζζηζηυξ αοηυξ πανάβμκηαξ έπεζ δφμ ζοκέπεζεξ.  Αθ‟ εκυξ, δ 

αθήεεζα βζα ηα δεζηά  γδηήιαηα ακαγδηείηαζ ιέζα ζηα θαζκυιεκα ηαζ αθ‟ εηένμο,  

ημ αβαευ πνμζδζμνίγεηαζ ηαζ ιεθεηάηαζ, υπζ βεκζηά αθθά ςξ ακενχπζκμ αβαευ 

(δδθαδή ζημ πθαίζζμ εκυξ εη ηςκ εζδχκ). 

Πηδ ζοκέπεζα, δ Nussbaum ελεηάγεζ ημοξ πανάβμκηεξ ηδξ ζοιιεηνίαξ ηαζ ηδξ 

βεκζηυηδηαξ ζημκ  Ξθάηςκα ηαζ ημκ Ανζζημηέθδ.  Πημκ Ξθάηςκα μζ δφμ 

πανάβμκηεξ ζοκοπάνπμοκ ζημ ακενχπζκμ ζφζηδια αλζχκ, ηαεζζηχκηαξ ημ, ιε 

αοηυκ ημκ ηνυπμ, άηνςημ απυ ηδκ ηφπδ ηαζ δζαζθαθίγμκηαξ ημκ επζζηδιμκζηυ 

παναηηήνα ημο εβπεζνήιαημξ.  Πημκ Ανζζημηέθδ μ δζαπςνζζιυξ ηδξ δεζηήξ απυ 

ηδκ επζζηήιδ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ δζαβναθή ημο ζφιιεηνμο παναηηήνα ηαζ ηδξ 

ακηαθθαλζιυηδηαξ ηςκ αλζχκ ιέζα απυ ηδ βεκίηεοζδ.  Γζαηδνείηαζ, υιςξ, μ νυθμξ 

ημο βεκζημφ ζημζπείμο, ημκ μπμίμ δ Nussbaum εεςνεί μοζζαζηζηήξ ζδιαζίαξ, 

πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί πενζεπυιεκμ ζηδ ζςθνμζφκδ, ηαεχξ δ ηεθεοηαία 

απμηεθεί ιμπθυ ηαζ πενζεπυιεκμ ηδξ ακενχπζκδξ επζθμβήξ.  Θαευθμο ηαζ ηαε‟ 

έηαζημκ,  ζοκδνάιμοκ ημ έκα ημ άθθμ. 

Ακαθφμκηαξ ημκ ιδ επζζηδιμκζηυ παναηηήνα ηδξ δεζηήξ, ζφιθςκα ιε ημκ 

Ανζζημηέθδ, δ Nussbaum επζπεζνεί  κα ελδβήζεζ ημ πενζεπυιεκμ πμο απμδίδεζ  

ζημοξ υνμοξ βεκζηή ανπή, κυιμξ, ηακυκαξ ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ ζηζξ δεζηέξ 

επζθμβέξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηζξ βεκζηέξ ανπέξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ, δ Nussbaum επζζδιαίκεζ υηζ μ 

Ανζζημηέθδξ ηζξ εεςνεί, ιάθθμκ, ςξ ζοκυρεζξ  ζςζηχκ επζθμβχκ ζμθχκ 

ακενχπςκ, απ‟ ηζξ μπμίεξ επζεοιμφιε κα ηαεμδδβδεμφιε.  

Ζ μνευηδηα ηδξ δεζηήξ επζθμβήξ ελανηάηαζ απυ αοηυ πμο μ Ανζζημηέθδξ απμηαθεί 

αίζζεζε (perception), ηάηζ πμο ζπεηίγεηαζ πενζζζυηενμ ιε ηδκ ηαηακυδζδ ημο 

θαζέθαζηνλ πανά ημο θαζόινπ. 

Νζ βεκζημί ηακυκεξ ή μζ ανπέξ ή μζ κυιμζ απμηοβπάκμοκ ηυζμ βζαηί ζηενμφκηαζ 

εζηίαζδξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ υζμ ηαζ βζαηί δεκ είκαζ εφηαιπημζ.  Δπεζδή δ δεζηή έπεζ 

κα ηάκεζ ιε παναηηήνεξ ηαζ πνάλεζξ, μζ ηαεμθζημί θυβμζ είκαζ ιεκ πενζζζυηενμ 

βεκζημί, αθθά θζβυηενμ  αθδεείξ, βζαηί δ πνάλδ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηα θαζέθαζηα. (FG 

301) 

Ν θυβμξ βζα ημκ μπμίμ μζ πναηηζηέξ επζθμβέξ δεκ ιπμνμφκ κα απμδμεμφκ ιε 

βεκζημφξ ηακυκεξ δζαπζζηχκεηαζ, ηαηά ηδ Nussbaum, ζε ηνία παναηηδνζζηζηά 
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ημοξ, ηδ κεηαβιεηόηεηα, ηδκ απξνζδηνξηζηία ηαζ ηελ ηδηαηηεξόηεηα (mutability, 

indeterminacy, particularity), ηα μπμία ηαζ επζπεζνεί κα ακαθφζεζ, ακηθχκηαξ 

οθζηυ απυ δζάθμνα ζδιεία ημο ανζζημηεθζημφ ένβμο.  

Ρμ ζοιπέναζιά ηδξ είκαζ υηζ, ακ ηαζ μζ ηακυκεξ είκαζ απαναίηδημζ, ζακ ακηίζηαζδ 

ζηδκ πνμηαηάθδρδ ηαζ ηα πάεδ, πμο εα ιπμνμφζακ κα δζαζηνεαθχζμοκ  ηδκ 

ηνίζδ, είκαζ απαναίηδημζ ιέπνζ κα βίκμοιε θξόληκνη, άκενςπμζ ηδξ πναηηζηήξ 

ζμθίαξ. Έκα άημιμ, ημ μπμίμ δζαεέηεζ θνυκδζδ  εα πνδζζιμπμζεί ημοξ βεκζημφξ 

ηακυκεξ ιυκμ ςξ ζοκυρεζξ ηαζ μδδβμφξ εκχ ημ ίδζμ εα είκαζ εοέθζηημ, έημζιμ βζα 

ηδκ έηπθδλδ, πνμεημζιαζιέκμ κα ηαηακμήζεζ ηαζ επζκμδηζηυ ζημοξ 

αοημζπεδζαζιμφξ. (FG 305) 

Ν θνυκζιμξ   είκαζ αοηυξ πμο ειροπχκεζ ηδ ζοκενβαζία ημο βεκζημφ ιε ημ 

επζιένμοξ, ηαεχξ δ ζηακυηδηά ημο κα δζαηνίκεζ ηαζ κα επζθέβεζ ααζίγεηαζ ζ‟ έκα 

παναηηήνα, μ μπμίμξ έπεζ ακαπηφλεζ ηζξ απαναίηδηεξ δζακμδηζηέξ ηαζ δεζηέξ ανεηέξ 

ηαζ έπεζ δζαιμνθχζεζ μνζζιέκδ ακηίθδρδ βζα ημ επ δελ. θα ηα πνμδβμφιεκα 

ζοβηνμημφκ ιζα αάζδ δζάηνζζδξ ηαηαζηάζεςκ ηαζ επζεοιζχκ, πςνίξ υιςξ αοηυ κα 

ζδιαίκεζ υηζ κέεξ ειπεζνίεξ δεκ πανέπμοκ εοηαζνίεξ ακαεεςνήζεςκ. 

Ξνμςεχκηαξ ηδκ ακάθοζδ ημο ιδ  επζζηδιμκζημφ παναηηήνα ηςκ δεζηχκ 

ηνίζεςκ, δ Nussbaum ακαδεζηκφεζ ςξ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ αίζζεζεο ηδκ 

υπζ απθχξ ενβαθεζαηή, αθθά μοζζαζηζηή ζοιιεημπή ηςκ ιδ-δζακμδηζηχκ 

ζημζπείςκ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ (επζεοιίεξ, μνέλεζξ) ηαζ  ηδκ ακαβκχνζζδ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ζηδκ μπμία ααζίγεηαζ δ δνάζδ (π.π. μ εάκαημξ αβαπδιέκμο 

πνμζχπμο).  

Ρέθμξ, πνδζζιμπμζχκηαξ παναδείβιαηα  παναηηήνςκ, υπςξ αοηυξ ηδξ Δηάαδξ 

ζηδκ μιχκοιδ ηναβςδία ημο Δονζπίδδ, δ Nussbaum δείπκεζ ιε πμζμ ηνυπμ μ 

Ανζζημηέθδξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ηναβςδία «ζχγεζ ηα θαζκυιεκα», 

«ειροπχκμκηαξ» (ακαδεζηκφμκηαξ ιέζς ζοβηεηνζιέκςκ ηαζ βθαθονχκ, απηχκ 

παναδεζβιάηςκ) υθα υζα ακαθφεδηακ πνμδβμοιέκςξ ζπεηζηά ιε ηδκ αίζεδζδ, ηδ 

δζάηνζζδ, ημ βεκζηυ πθαίζζμ αλζχκ ηαζ ηδκ ακαεεχνδζδ ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ. 

Ρμ επυιεκμ ενχηδια ημ μπμίμ ακαγδηά απάκηδζδ ηαηά ηδκ ελέηαζδ ημο νυθμο 

ηδξ ηφπδξ ζηδκ επζδίςλδ ηδξ ακενχπζκδξ εοδαζιμκίαξ, ηαζ εκ πνμηεζιέκς ζημ 

ανζζημηεθζηυ ένβμ, είκαζ μ ααειυξ ζημκ μπμίμ δ εοδαζιμκία είκαζ εοάθςηδ ζηζξ 

αθθαβέξ ηςκ ελςηενζηχκ ζοκεδηχκ ηαζ ςξ πμζμ ζδιείμ εα έπνεπε αοηή κα 

εςναηζζηεί απέκακηί ημοξ. Έπμκηαξ ηαηά κμο υηζ δ εοδαζιμκία βζα ημκ Ανζζημηέθδ 

είκαζ απμηέθεζια εημοζίςκ πνάλεςκ ηαζ υπζ ηάπμζαξ ηαηάζηαζδξ ημο υκημξ, μζ 

ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ, ηα εθηόο αγαζά, είκαζ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ 

επίηεολδ ημο επ δελ,  ηαεχξ εηεί ημ άημιμ εα ελαζθαθίζεζ ζςιαηζηέξ ηαζ 

ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ,  ηαεχξ ηαζ ηα απαναίηδηα βζα ηδ δνάζδ ημο ιέζα. 

Απυ ηδκ επζπεζνμφιεκδ απυ ηδ Nussbaum ακάθοζδ ημο ανζζημηεθζημφ ένβμο, 

πνμηφπηεζ υηζ μ εοάθςημξ παναηηήναξ ηάπμζςκ αλζχκ απμηεθεί ζοζηαηζηυ ημοξ 
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ζημζπείμ, υπςξ εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε ηαζ βζα ημ ηνζηήνζμ ηδξ δζαρεοζζιυηδηαξ 

ζηζξ επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ. Απ‟ ηδκ άθθδ ιενζά, δ ακηζιεηχπζζδ ακηίλμςκ 

ηαηαζηάζεςκ, ακελάνηδηςκ απυ ηδ εέθδζδ ημο οπμηεζιέκμο, ιπμνεί κα θηάζεζ ζε 

δεδμιέκεξ πενζπηχζεζξ κα πνμηαθέζεζ αθθμίςζδ ημο παναηηήνα ημο. (δεδμιέκδξ 

ηάπμζαξ έκηαζδξ ηαζ δζάνηεζαξ). Πηζξ πενζζζυηενεξ, υιςξ, ηςκ πενζπηχζεςκ μ 

εκάνεημξ παναηηήναξ ημο οπμηεζιέκμο ηαζ δ εοέθζηηδ ακηαπυηνζζδ ηδξ θνυκδζδξ  

ζηζξ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ εα ημ ειπμδίζεζ  απυ ημ κα δζαπνάλεζ ηαηέξ πνάλεζξ ηαζ, 

ςξ εη ημφημο, κα βίκεζ άεθζμ. (FG 333) 

Ρμ ζοιπέναζια ηδξ Nussbaum, ςξ πνμξ ηδ εέζδ ημο Ανζζημηέθδ ζπεηζηά ιε ηδκ 

ηφπδ, είκαζ υηζ μ άκενςπμξ είκαζ εηηεεεζιέκμξ ζ‟ αοηή αθθά υπζ ένιαζυ ηδξ. 

πάνπεζ, δδθαδή, ιία ζπεηζηή ζηαεενυηδηα ζηδ γςή ημο, δεδμιέκςκ ημο εκάνεημο  

παναηηήνα ηαζ ηδξ θνυκδζδξ,  ςξ απμηέθεζια ιζαξ δεζηήξ δζαπαζδαβχβδζδξ ηαζ 

ημο γοιχιαημξ ημοξ ιε ηζξ ειπεζνίεξ ηδξ γςήξ. 

 Ζ ζπεηζηυηδηα πνμαάθθεηαζ ςξ έκα εββεκέξ παναηηδνζζηζηυ ηδξ δεζηήξ 

ηαηάζηαζδξ ημο υκημξ, αθμφ μζ αλίεξ ζημζπεζμεεημφκηαζ ζηδ αάζδ ηςκ ακαβηχκ 

ηαζ ηςκ πενζμνζζιχκ ημο. 

Ξαν‟ υθμ πμο μ εεςνδηζηυξ ζημπαζιυξ ςξ οπμρήθζμ ζοζηαηζηυ ημο επ δελ εα 

πανείπε ζηδ γςή ηδ ιεβαθφηενδ δοκαηή ζηαεενυηδηα, ςξ αοηάνηδξ ηαζ ιδ 

ζπεζζαηή δναζηδνζυηδηα, μ Ανζζημηέθδξ εεςνεί μοζζαζηζηά ηζξ ζπεζζαηέξ  αλίεξ 

υπςξ ηδκ αβάπδ, ηδ θζθία ηαζ ηδκ πμθζηζηή, ςξ απαναίηδηα ζοζηαηζηά ηδξ 

εογςίαξ. Ζ αοηάνηεζα παναιέκεζ ςξ ζηυπμξ, αθθά ζ‟ έκα ζοθθμβζηυ επίπεδμ ηαζ ιε 

ακενχπζκα παναηηδνζζηζηά, εκχ δ ακαβηαία ζοιπενίθδρδ ηςκ παναπάκς αλζχκ 

ζηζξ δεζηέξ αλίεξ απμδίδεηαζ ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ (μκ πμθζηζηυ). Ζ Nussbaum 

παναεέηεζ πθήεμξ απμζπαζιάηςκ απυ ηα δεζηά ένβα ημο Ανζζημηέθδ αθθά ηαζ 

απυ ηδ Ρεηνξηθή ηαζ ηα Πνιηηηθά, πνμηεζιέκμο κα ζημζπεζμεεηήζεζ ηδκ άπμρδ υηζ 

μζ παναπάκς ζπεζζαηέξ  αλίεξ είκαζ δεζηέξ αλίεξ, ηυζμ ςξ ζηυπμζ ηαζ ιέζα υζμ ηαζ 

εββεκχξ, ηαζ υηζ αοηυ ζοιααίκεζ ι‟ έκα ηνυπμ, χζηε κα ειπθέημκηαζ πμζηίθεξ 

ζοκζζηχζεξ ημο δεζημφ παναηηήνα ημο ακενχπμο ηαηά ηδκ έηθναζδ ηδξ ηάεε 

ιίαξ. 

Ζ εηηεηαιέκδ ακαθμνά ζε ιία ααζζηή βζα ημκ Ανζζημηέθδ ζοκζζηχζα ηδξ 

ακενχπζκδξ εοδαζιμκίαξ, ηδ θζθία, δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζηδ Nussbaum κα ημκίζεζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ δεζηήξ βκχζδξ, ηαηά Ανζζημηέθδ, παναηηδνζζηζηά ηα μπμία 

επζηνέπμοκ ηδκ απεκμπμπμίδζδ ηςκ ακενχπζκςκ επζεοιζχκ ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ 

ηαζ ηαεζζημφκ δοκαηή ηδκ ειπθμηή ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή εοαζζεδημπμίδζδ. 

Έηζζ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ακάθοζδξ ηςκ ανζζημηεθζηχκ δεζηχκ ημπμεεηήζεςκ, μζ 

μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ πανάβμκηα ηδξ ηφπδξ, δ Nussbaum επζζηνέθεζ ζημ 

αθεηδνζαηυ ζδιείμ αοηήξ ηδξ πενζπθάκδζδξ ζηα ανζζημηεθζηά ένβα οπυ ημ πνίζια 

ηδξ δεζηήξ, βζα κα εοιίζεζ υηζ δεζηή βκχζδ βζα ημκ Ανζζημηέθδ, είκαζ «άιεζδ 

ακηίθδρδ ζφκεεηςκ επζιένμοξ πενζζηάζεςκ», («intuitive perception of complex 

particulars»). (FG 364) Αοηή δ εεχνδζδ ηδξ βκχζδξ ζθναβίγεζ ηδ ζπέζδ ηδξ 

θζθίαξ ηαζ ηδκ ηαεζζηά ηφνζμ ιμπθυ ηδξ αοημβκςζίαξ. 
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Ν Ανζζημηέθδξ πνδζζιμπμζεί ζοβηνζηζημφξ υνμοξ βζα κα πενζβνάρεζ ηδκ «ηέθεζα» 

εοδαζιμκία (π.π. απηαξθέζηεξνλ, επδαηκνληθόηεξνο) ηαζ αοηυ ζοκάδεζ απυθοηα ιε 

ηδκ ανζζημηεθζηή επίβκςζδ ηαζ οπμβνάιιζζδ ηδξ ακενχπζκδξ ηαηάζηαζδξ ζε 

ακηζδζαζημθή ι‟ αοηή ηςκ εεχκ. Απυ ηδ ζηζβιή άθθςζηε πμο ηα αβαεά ή μζ ανεηέξ 

είκαζ πενζζζυηενα απυ έκα, δεκ ιπμνεί κα ιαξ λεκίγεζ ιζα πνμζπάεεζα ζενάνπδζήξ 

ημοξ. Ζ ακαβκχνζζδ ηδξ εββεκμφξ αλίαξ ηςκ ανεηχκ δζαηδνείηαζ,  αθθά παναιέκεζ 

ελ‟ ίζμο αθδεέξ υηζ δ ζμθία είκαζ δ πθέμκ αοηάνηδξ δζακμδηζηή ανεηή, εθυζμκ 

δεκ οζμεεηείηαζ ηαοηυπνμκα ςξ ιέζμ βζα άθθμ υθεθμξ. Αηυιδ ηαζ ημ επζπείνδια 

βζα ηδκ αεέηδζδ, απυ ημκ Ανζζημηέθδ, ηδξ παναδμπήξ ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ ημο 

ακενχπμο ςξ υκημξ πμθζηζημφ, απακηάηαζ απυ  ηδκ ανζζημηεθζηή επζζήιακζδ υηζ μ 

άκενςπμξ παναηηδνίγεηαζ, πάκς απ‟ υθα, απυ ηδκ ηάζδ ημο κα γεζ ζφιθςκα ιε ημ 

κμο.(1178a)  Άθθςζηε, ηαζ ζηδκ εκαζπυθδζή ημο ιε ηζξ θζθμζμθζηέξ εεςνίεξ 

παναδέπεηαζ υηζ ηαθφηενμ εα είκαζ κα έπεζ ζοκενβάηεξ, αθθά, ηαοηυπνμκα, κα 

είκαζ ηαζ μ αοηανηέζηενμξ υθςκ. (1177b). Αοηυ, δδθαδή, πμο παναηηδνίγεζ ηζξ 

ημπμεεηήζεζξ ημο Ανζζημηέθδ ζημ Σ αζαθίμ ημο ένβμο ημο Ζζηθά Ληθνκάρεηα είκαζ 

δ ηάζδ βζα ζενάνπδζδ, ηαζ ςξ εη ημφημο, βζα ζοβηνζηζηέξ παναηδνήζεζξ. 

Ρμ ενχηδια, ςζηυζμ, ακ μζ παναδμπέξ ημο Ανζζημηέθδ βζα ημ ηζ ζοκζζηά ημ 

φρζζημ ζδεχδεξ ημο επ δελ , πμθζηζηή, αβάπδ ηαζ πναηηζηή δζααμφθεοζδ 

ηαεμδδβμφιεκδ απυ ηδ θνυκδζδ, απυ ηδ ιία ή ιυκμ εεςνδηζηυξ ζημπαζιυξ απυ 

ηδκ άθθδ, απμηεθμφκ πανάεεζδ εκαθθαηηζηχκ δοκαημηήηςκ επζθμβήξ, υπςξ 

ζζπονίγεηαζ δ Nussbaum, ή πνμζπάεεζα ζενανπδιέκδξ ζφκεεζδξ ζε έκα υθμκ υζςκ 

εεςνεί ςξ απαναίηδηα ζημζπεία ζηδκ πμνεία πνμξ ηδκ πναβιάηςζδ ηδξ 

εοδαζιμκίαξ, παναιέκεζ ακμζηηυ πνμξ ελέηαζδ ηαζ πνμαθδιαηζζιυ.76 

 

πκπεξάζκαηα 

Απυ ηδκ παναπάκς πανμοζίαζδ ηςκ ακαθφζεςκ, ηζξ μπμίεξ επζπεζνεί δ Λussbaum 

ζημ εκ θυβς αζαθίμ ηδξ, βίκεηαζ θακενυ υηζ δεκ πνμηφπηεζ ιζα ακηζεεηζηή 

ακηζιεηχπζζδ ημο Ξθάηςκα ηαζ ημο Ανζζημηέθδ, μφηε ιία ζοιθςκία ημο Ξθάηςκα 

ιε ημκ Θακη, πμο υπςξ έπεζ οπμζηδνζπηεί εα ζοζηυηζγε ημ ηφνζμ ιέθδια ηδξ 

Λussbaum, δδθαδή ηδ δζαθαζκυιεκδ έκηαζδ ακάιεζα ζηδκ ακηαπυηνζζδ ζηζξ 

πενζζηάζεζξ ηαζ ηδκ εζςηενζηή αζθάθεζα. Γίκεζ υιςξ, ιενζηέξ θμνέξ, ηδκ 

εκηφπςζδ υηζ οπενημκίγεζ ηαζ, ακηίζηνμθα, οπμηζιά μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ, 

επμιέκςξ δ ηνζηζηή πμο ηδξ αζηεί μ Terence Irwin υηζ μ Ανζζημηέθδξ έπεζ ηαζ 

ζδιεία δζαθςκίαξ ιε ηδκ ηναβςδία, υπςξ ημ ζδιείμ πμο αθμνά ημ εκδεπυιεκμ 

έκα εοηοπέξ άημιμ κα μδδβδεεί ζηδκ αεθζυηδηα (Irwin 381), ακαδεζηκφεζ ημ 

εκδεπυιεκμ ιζαξ ιεηαθναζηζηήξ αθθά ηαζ ενιδκεοηζηήξ αζημπίαξ εη ιένμοξ ηδξ.  

Ρμ ίδζμ εηηεεεζιέκδ  είκαζ ηαζ απέκακηζ ζε ηνζηζημφξ, μζ μπμίμζ, υπςξ ζδιεζχεδηε 

ηαζ παναπάκς, επζηεκηνχκμκηαζ ζηζξ ακηζεέζεζξ, ηζξ μπμίεξ πνμαάθθεζ, ηυζμ 

                                                           
76

 Για τθν πλθκϊρα των ερμθνειϊν αναφορικά με το τι ςυνιςτά για τον Αριςτοτζλθ ευδαιμονία βλ. ενδεικτικά: 
Keyt 1978: 138-57 & Engberg-Pedersen 1983,  όπου κεωρθτικι και πρακτικι φπαρξθ είναι μία φπαρξθ με δφο 
πλευρζσ, ενϊ για τθν αντίκετθ άποψθ πρβλ. Cooper, 1987: 187-216 & Broadie 1991, από τουσ οποίουσ θ 
κεωρθτικι και πρακτικι εναςχόλθςθ αντιμετωπίηονται ωσ εναλλακτικζσ επιλογζσ ηωισ. 
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ακάιεζα ζε ζοβηεηνζιέκα ηείιεκα υζμ ηαζ ζηδκ ίδζα ηδ ζηέρδ ημο Ξθάηςκα. 

Δπεζδή, υιςξ, μζ εκδεθεπείξ ακαθφζεζξ ημο ένβμο ηδξ θζθμζυθμο δεκ απμηεθμφκ 

ημκ ηφνζμ ζηυπμ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ, εδχ απθχξ οπμβναιιίγεηαζ υηζ μζ παναπάκς 

επζζδιάκζεζξ πνμζθένμοκ έδαθμξ βζα πεναζηένς δζενεφκδζδ. Αοηυ, ςζηυζμ, πμο 

αθμνά ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ, ακελάνηδηα απυ ημ ααειυ ακηαπυηνζζδξ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα μνζζιέκςκ πανενιδκεζχκ ηςκ ένβςκ ημο Ξθάηςκα ηαζ ημο 

Ανζζημηέθδ εη ιένμοξ ηδξ Nussbaum, ηζξ μπμίεξ έπεζ επζζδιάκεζ δ ηνζηζηή πμο 

έπεζ αζηδεεί ζημ ένβμ ηδξ θζθμζυθμο, είκαζ κα δζαπζζηςεεί ακ δ Nussbaum 

επζηοβπάκεζ, ιε ηδκ ακάθοζδ παναιέηνςκ ζφιθοηςκ ζηδ θμβμηεπκία, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ηα ζοκαζζεήιαηα, κα ακαδείλεζ πηοπέξ ηυζμ αοηχκ ηςκ παναιέηνςκ 

υζμ ηαζ ηδξ δεζηήξ πνάλδξ, μζ μπμίεξ κα επζηνέπμοκ ημκ ζζυηζιμ θζθμζμθζηυ 

δζάθμβμ, ζπεηζηά ιε μνζζιέκεξ υρεζξ ηδξ δεζηήξ πνάλδξ, ιεηαλφ ηδξ θζθμζμθίαξ 

(δεζηήξ) ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ.  Πημ εέια αοηυ εα επζηεκηνχζμοιε, ζηδ ζοκέπεζα, 

ηδκ πνμζμπή ιαξ, βζα κα ακζπκεφζμοιε ημ νυθμ, ημκ μπμίμ δζαδναιαηίγμοκ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ζηδκ δεζηή αβςβή ημο αηυιμο, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ημ αζαθίμ ηδξ 

Λussbaum Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions. 

 

2.Γ Σα ζπλαηζζήκαηα 

2.Γ 1. Σα ζπλαηζζήκαηα σο αμηαθά θνξηηζκέλνη ηξόπνη θαηαλόεζεο ηνπ 

θόζκνπ.  

Κέζα απυ ηδκ έςξ ηχνα πανμοζίαζδ ηςκ εέζεςκ ηδξ Λussbaum, ζπεηζηά ιε ηζξ 

ζοκζζηχζεξ ηζξ μπμίεξ εεςνεί ααζζηέξ βζα ημ επ δελ, ακαδείπεδηε ζοπκά δ 

ημιαζηή ζδιαζία ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηυζμ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ δεζηήξ ηδξ 

εεςνίαξ, υζμ ηαζ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ απυ ιένμοξ ηδξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο νυθμο 

ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή θζθμζμθία.  Απυδεζλδ ημφημο απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ 

αθζενχκεζ ζηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ζημ παναηηήνα πμο ημοξ απμδίδεζ, έκα 

λεπςνζζηυ αζαθίμ, ιε ηίηθμ Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions, 

ζημ μπμίμ οπμζηδνίγεζ υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα έπμοκ «κμδιμζφκδ» ηαζ εα 

ιπμνμφζακ κα εεςνδεμφκ  «ακαζηαηχζεζξ» ηδξ ζηέρδξ. 

Ρμ ένβμ είκαζ ιζα πνμζπάεεζα κα πεζνζζηεί ημκ δεζηυ νυθμ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, ιε 

έκα ζοζηδιαηζηυηενμ ηνυπμ απ‟ αοηυκ πμο πνδζζιμπμζεί ζηα ένβα ηδξ Love’s 

Knowledge ηαζ Fragility of Goodness, ηαεχξ ηαζ κα δζενεοκήζεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ ηα ζοκαζζεήιαηα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακηίθδρδ, ηδκ πεπμίεδζδ ηαζ ηδκ 

αλζμθυβδζδ.  Ν παναηηήναξ ημο αζαθίμο είκαζ ζοπκά αοημαζμβναθζηυξ, ζδζαίηενα 

υηακ ακαθφεζ ηα εκκμζμθμβζηά ζοζηαηζηά ημο ζοκαζζεήιαημξ ημο πέκεμοξ, ημ 

μπμίμ έπεζ αζχζεζ ιέζα  απυ ηδκ ειπεζνία ηδξ ημο εακάημο ηδξ ιδηέναξ ηδξ.  

Αοηυκ ημκ αοημαζμβναθζηυ παναηηήνα ημκ οζμεεηεί υπμο ηέημζα ζημζπεία ιπμνμφκ 
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κα ελοπδνεηήζμοκ θζθμζμθζηέξ ακαθφζεζξ, αημθμοεχκηαξ ημ πνυηοπμ ημο 

Πεκέηα.77 

Πημ πνχημ ηεθάθαζμ δ ακάθοζή ηδξ εζηζάγεηαζ ζηδ θφζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, 

υπμο ηαζ δζαηοπχκεζ ηδ εέζδ υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα απμηεθμφκ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ.  

Πημ δεφηενμ πναβιαηεφεηαζ ηδκ δεζηή ζπμοδαζυηδηα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ.  Κε 

άθθα θυβζα, πνμζπαεεί κα θςηίζεζ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ ιπμνμφιε κα 

απεοεοκεμφιε ζηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ ακενχπςκ, ακηί ζηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα 

αημθμοεμφκ ηακυκεξ ηαηά ηδκ δεζηή ημοξ δζαπαζδαβχβδζδ.  Δβπείνδια, ημ μπμίμ 

οθμπμζείηαζ ιέζα απυ ηδκ ακάθοζδ ηδξ βκςζηζηήξ θφζδξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο 

ζοκαζζεήιαημξ, ηδξ ζοιπυκζαξ. Ρμ ηνίημ ηαζ ηεθεοηαίμ ιένμξ ημο αζαθίμο απμηεθεί 

ιζα ελενεφκδζδ ηςκ ζπέζεςκ δεζηήξ ηαζ θμβμηεπκίαξ, ιέζς ηδξ ελέηαζδξ ηδξ 

ζηέρδξ ζοβηεηνζιέκςκ θζθμζυθςκ ηαζ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, ιε έιθαζδ ζημ 

ζοκαίζεδια ηδξ αβάπδξ, ηαεχξ δ δζενεφκδζδ ηδξ δεζηήξ ηαηαθθδθυηδηαξ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ζοκαζζεήιαημξ (ιέζα απυ ηδ «εεναπεία» ηςκ αδοκαιζχκ ημο, 

υπςξ δ οπεναμθζηή ελάνηδζδ, δ εηδζηδηζηυηδηα ηαζ δ ζηεκυηδηα ηαζ ιενζηυηδηα 

ημο εκδζαθένμκημξ), (UT 479) είκαζ πνμτπυεεζδ βζα κα απμδεπημφιε ημκ δεζηυ 

νυθμ ηαζ ηδξ ζοιπυκζαξ. 

Ζ ηνζιενήξ δζαίνεζδ ημο οθζημφ, ημ μπμίμ ζοβηνμηεί ημ πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο, 

οπμζηδνίγεηαζ απ‟ ηδ εέζδ ηδξ Λussbaum ζπεηζηά ιε ηα ζοκαζζεήιαηα, υπςξ 

αοηή δδθχκεηαζ ηαζ απυ ηδκ δζαηφπςζδ ημο ηίηθμο  ημο ένβμο.  Ποβηεηνζιέκα, 

πνυηεζηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ απυ ηδ Nussbaum ςξ ιένμοξ  

ηδξ δζάκμζάξ ιαξ, υπςξ απμηαθφπηεζ δ ακαπηολζαηή (developmental) ακάθοζή 

ημοξ.  Ζ ζοβηεηνζιέκδ ακάθοζδ παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ, ηαεχξ ηαεζζηά δοκαηή 

ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ηάεεημο δζαπςνζζιμφ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ απυ ηδ δζάκμζα, 

επζηνέπμκηαξ ηδ δζάηνζζδ ηδξ πνςηανπζηήξ78 απυ ηδκ ελεθζβιέκδ ιέζα απυ ηδκ 

χνζιδ ειπεζνία ιαξ, ζοκαζζεδιαηζηή ακηαπυηνζζδ π.π. ζηζξ θμαίεξ. 

                                                           
77
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 Εδϊ καλό κα ιταν να παρακζςουμε ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ αντιλιψεισ όπωσ αυτζσ του Ρορτογάλου 
νευροεπιςτιμονα Antonio Damasio, για τθ νευροβιολογικι βάςθ αιςκθμάτων και ςυναιςκθμάτων κακϊσ 
αποκαλφπτουν τισ ποικίλεσ ςυςχετίςεισ τουσ με το νου, το μυαλό και τθ ςυνείδθςθ.  Σφμφωνα με τον Damasio 
τα αιςκιματα ι ςυγκινιςεισ –κατά μία ορκότερθ για τον Damasio ελλθνικι απόδοςθ- (emotions - κατά τθ 
δικι του ορολογία-) είναι μθ διδάξιμα προγράμματα αυτόνομθσ δράςθσ και γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ που 
ςτοχεφουν ςτθ διατιρθςθ τθσ ηωισ, όπωσ για παράδειγμα ο φόβοσ ι θ χαρά. Αυτά τα προγράμματα, 
ςφμφωνα με τον Damasio χτίηονται από άλλα απλοφςτερα προγράμματα που ςχετίηονται με ό,τι εκτιμάμε, ότι 
κεωροφμε ότι ζχει αξία. Τα προγράμματα αυτά πυροδοτοφνται από ζνα πακζτο ερεκιςμάτων που μπορεί να 
προζρχεται από ζνα αντικείμενο ι μία κατάςταςθ. Τα τελευταία αυτά μπορεί να είναι εξελικτικά 
διατθρθμζνα ι να ζχουν προκφψει από τισ εμπειρίεσ του κακζνα μασ. Τα δε προγράμματα ρυκμίηονται από 
τθ μάκθςθ και διαφοροποιοφνται από τθ ςυγκυρία. Τα ςυναιςκιματα (emotional feelings) κατά τον Damasio 
ακολουκοφν τα αιςκιματα λίγα χιλιοςτά του δευτερολζπτου μετά τθν εμφάνιςθ των πρϊτων. Κακϊσ τα 
αιςκιματα (emotions) προκαλοφν μεταβολζσ ςτθν ομοιόςταςθ του ςϊματόσ  μασ –ωσ ςυγκινιςεισ- τα 
ςυναιςκιματα, πάντα κατά τον πορτογάλο ερευνθτι, αποτελοφν ςφνκετεσ αντιλιψεισ μιασ ςυγκεκριμζνθσ 
κατάςταςθσ του ςϊματοσ, μιασ κατάςταςθσ διαφοροποιθμζνων γνωςτικϊν πθγϊν και τθσ ανάπτυξθσ 
ςυγκεκριμζνων ςεναρίων. Τα ςυναιςκιματα (feelings of emotions –κατά μία ακόμθ διατφπωςθ του ίδιου-) 
είναι ςκζψεισ που εμπεριζχουν μνιμθ και ςκζψεισ που επιφζρουν αποτελζςματα, τόςο ςτον εγκζφαλο όςο 
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Σαναηηδνζζηζηά ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, υπςξ είκαζ δ αίζεδζδ ημο επείβμκημξ, δ 

ροπζηή «γεζηαζζά», δ ηάζδ κα ηαηαθαιαάκμοκ μθυηθδνδ πνμζςπζηυηδηα ηαζ κα 

ηδκ ςεμφκ ζε δνάζδ ιε ακοπέναθδηδ δφκαιδ, δ Nussbaum οπμζηδνίγεζ υηζ υπζ 

ιυκμ είκαζ ζοιααηά, αθθά ηαζ ελδβμφκηαζ ηαθφηενα απυ ιζα θζθμζμθζηή άπμρδ, δ 

μπμία ακηζιεηςπίγεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ςξ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ. 

H Nussbaum οζμεεηεί ηδ ζηςζηή άπμρδ υηζ ηα ηαηάθθδθα ζοκαζζεήιαηα, ζε 

ακηίεεζδ ιε ηα πάεδ (emotions vs passions) (πνυηεζηαζ βζα υ,ηζ μζ  ζηςζημί 

μκμιάγμοκ εππαζείαο, Diog. Laert. 65F), απμηεθμφκ μνεέξ ηνίζεζξ βζα ηζξ αλίεξ. Ζ 

ιυκδ δζαθμνά ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ απυ ηδ Nussbaum είκαζ υηζ 

ακηζηαεζζηά ηδ ζηςζηή ακηίθδρδ βζα ηδ κμδιμζφκδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία 

απαζηείηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα κα είκαζ βθςζζζηά εηθνάζζια, ηαεχξ δ κμδιμζφκδ 

ηαηά ημοξ Πηςζημφξ, απαζηεί βθςζζζηά εηθνάζζια πξνηαζηαθά πεξηερόκελα,  ιε  

ιία εονφηενδ έκκμζα ηδξ βκςζηζηήξ  ημοξ  δζάζηαζδξ. (UT 23) Ρδκ άπμρδ πμο 

οζμεεηεί ηδκ μκμιάγεζ κεμζηςζηή. Ακ, υιςξ, δ Λussbaum οζμεεηεί ηαζ ηνμπμπμζεί 

ημ εεςνδηζηυ ιένμξ ηδξ  ζηςζηήξ άπμρδξ βζα ηα ζοκαζζεήιαηα ςξ αλζμθμβζηέξ 

ηνίζεζξ, ςζηυζμ, δεκ ζοιιενίγεηαζ ημ ηακμκζζηζηυ ιένμξ ηδξ ζηςζηήξ ακάθοζήξ 

ημοξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηα ζοκαζζεήιαηα είκαζ πάκηα ηαημί  μδδβμί ηαζ, ςξ 

εη ημφημο, πνέπεζ κα ελμαεθζζημφκ απυ ηδκ ακενχπζκδ γςή. 

Ζ Nussbaum οπμζηδνίγεζ υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα πάκηα πενζθαιαάκμοκ ηδ ζηέρδ 

εκυξ ακηζηεζιέκμο ζοκδοαζιέκδ ιε ηδ ζηέρδ βζα ηδ ζδιαζία ημο, επμιέκςξ 

πάκηα πενζθαιαάκμοκ απμηίιδζδ ή αλζμθυβδζδ. Αοηυ είκαζ ηαζ ημ ααεφηενμ 

κυδια ηδξ παναδμπήξ ηδξ υηζ αοηυ πμο ανίζηεηαζ ζημκ πονήκα ημο 

ζοκαζζεήιαημξ είκαζ ιία αλζαηή ζηέρδ, υπζ απαναζηήηςξ ζοκεζδδηά πανμφζα ζε 

ηάεε πενίπηςζδ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ημπμεέηδζδ εκζζπφεηαζ ιε ηδκ ακαθμνά ηδξ 

ζηδκ Ghana  ηαζ ζηδκ βθχζζα πμο ιζθζέηαζ ζηδκ αθνζηακζηή αοηή πχνα, υπμο 

δζαπζζηχκεηαζ αδοκαιία δζαπςνζζιμφ ιεηαλφ ζηέρδξ ηαζ εοιμφ ζηδκ έηθναζδ 

«εοιςιέκεξ ζηέρεζξ».79 

Θεςνεί ηδκ άπμρή ηδξ βκςζηζηά αλζμθμβζηή ή απθχξ βκςζηζηή, εκκμχκηαξ ιε 

αοηυκ ημκ παναηηδνζζιυ υηζ, ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, ζοιααίκεζ ιυκμ άιεζδ 

                                                                                                                                                                                     
και ςτο ςϊμα. Ο Damasio δανείηεται τον όρο upheavals of thought  τθσ Nussbaum για να αναφερκεί ςτθ φφςθ 
αυτϊν που αποκαλεί emotions. Ο Damasio χρθςιμοποιεί τον όρο emotions για να δθλϊςει ό,τι ςτα ελλθνικά 
αποδίδεται με τον όρο αιςκιματα ενϊ τον όρο feelings of emotions για να δθλϊςει ό,τι ονομάηουμε 
ςυναιςκιματα, τθ ςυνείδθςθ αυτϊν που αποκαλεί emotions. Βλ. Damasio 1994 και 2010. Θ ονοματολογία 
του Damasio, όπωσ και ο ίδιοσ  παραδζχεται δεν είναι θ ορκόδοξθ. Οι περιςςότεροι φιλόςοφοι δεν κάνουν 
τουσ λεπτοφσ διαχωριςμοφσ του Damasio, οι οποίοι βαςίηονται ςτθ νευροβιολογία και χρθςιμοποιοφν γενικά 
τον όρο emotions για να αναφερκοφν ςτα ςυναιςκιματα και τον όρο feelings για να αναφερκοφν ςτα 
αιςκιματα. Αυτι τθν τελευταία τρζχουςα ονοματολογία και όχι εκείνθ του Damasio υιοκετοφν και οι 
ςυμπεριλαμβανόμενοι ςε αυτι τθ μελζτθ φιλόςοφοι.  Στα ελλθνικά θ απόδοςθ των όρων ςυχνά ςυγχζεται 
(κακϊσ ενίοτε χρθςιμοποιοφμε τον όρο αιςκιματα για να αναφερκοφμε ουςιαςτικά ςε ςυναιςκιματα) αλλά 
ςε αυτι τθ μελζτθ με τον όρο ςυναιςκιματα κα αποδίδουμε τον όρο emotions και με τον όρο αιςκιματα τον 
όρο feelings κατά τθν κοινι χριςθ τουσ θ οποία δεν ταυτίηεται με εκείνθ του Damasio. Σε κάκε περίπτωςθ 
περιςςότερθ μελζτθ είναι απαραίτθτθ για μια ακριβι ταυτοποίθςθ των όρων και των νευροβιολογικϊν 
αντίςτοιχων διαδικαςιϊν κατά Damasio τόςο ςτθν ελλθνικι όςο και ςτθν αγγλικι απόδοςι τουσ. 
79
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πνυζθδρδ ηαζ επελενβαζία πθδνμθμνζχκ. (vs οπμθμβζζιυξ ή ακαζημπαζηζηή 

αοημζοκεζδδζία). 

Δίδδ ζοκαζζεδιάηςκ υπςξ: θφπδ, θυαμξ, αβάπδ, πανά, εοιυξ, εοβκςιμζφκδ, 

ιίζμξ, θευκμξ, γήθζα, θφπδζδ, εκμπή, δζαθένμοκ ζδιακηζηά απυ ζςιαηζηέξ 

μνέλεζξ, υπςξ πείκα ηαζ δίρα, αθθά ηαζ απυ ηζξ πςνίξ ακηζηείιεκμ δζαεέζεζξ, υπςξ 

ενεεζζιυξ ηαζ εκδμβεκήξ ηαηάεθζρδ.  Άθθςζηε, ηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή πναηηζηή 

ιαξ μιαδμπμζμφιε δζαθμνεηζηά ηα ζοκαζζεήιαηα απυ ηζξ δζαεέζεζξ, ηζξ μνέλεζξ ηαζ 

ηζξ επζεοιίεξ, αηυιδ ηαζ πςνίξ επανηέξ εεςνδηζηυ οπυααενμ ηςκ αζηζχκ βζα ηζξ 

μπμίεξ εκενβμφιε ιε ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ.  

Ρα ημζκά παναηηδνζζηζηά ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ μιάδαξ ζοκαζζεδιάηςκ εα είκαζ ημ 

ακηζηείιεκμ ηδξ ένεοκάξ ηδξ, πνμηεζιέκμο κα δζαηοπςεεί ιζα εεςνία ζπεηζηά ιε 

αοηά, δ μπμία εα έπεζ αλζχζεζξ μνευηδηαξ ηαζ δ μπμία εα πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ 

ζηακυηδηά ηδξ κα δζαηδνεί ηδκ αθήεεζα ηςκ πενζζζμηένςκ ηαζ πθέμκ ζδιακηζηχκ 

ειπεζνζχκ ιαξ ηαζ απυ ηδκ ζηακυηδηά ηδξ κα πανέπεζ πεζζηζηή ελήβδζδ ηςκ θαεχκ 

ζηδκ ηαηάηαλή ημοξ.  

 

2.Γ 2. Αληηκεηώπηζε αληίπαισλ ζέζεσλ 

Ζ Λussbaum λεηζκά ηδ δζενεφκδζή ηδξ βζα ηα ζοκαζζεήιαηα, ακαζνχκηαξ, πνχηα, 

παναπθακδηζηέξ απυρεζξ βζ‟ αοηά: α) υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα είκαζ άθμβεξ ηζκήζεζξ 

πμο ηζκδημπμζμφκ ημ οπμηείιεκμ, αθθά πςνίξ υναια/ακηίθδρδ ακηζηεζιέκμο ηαζ 

πςνίξ πεπμζεήζεζξ βζ‟ αοηυ, α) υηζ πνμένπμκηαζ απυ ημ γςχδεξ ηιήια ημο εαοημφ 

ιαξ, β) υηζ είκαζ ζςιαηζηά ιάθθμκ ηαζ υπζ δζακμδηζηά. 

Έηζζ, δ Nussbaum επζζδιαίκεζ υηζ, ηαηά πνχημκ, ηα ζοκαζζεήιαηα έπμοκ 

απμαθεπηζηυ ακηζηείιεκμ, δζαθμνεηζηά εα ιζθμφζαιε βζα έκα ζφκμθμ 

θοζζμθμβζηχκ δζαηαναπχκ, ακηίεεηα αοηυ πμο ηα ζοβηνμηεί, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ζημ θυαμ είκαζ ημ ακηζηείιεκμ ημ μπμίμ αθμνμφκ. Δπζπθέμκ, δ 

Nussbaum πνμζεέηεζ υηζ ημ ακηζηείιεκυ ημοξ είκαζ ζηυπζιμ, ηαεχξ ζημπεφμοκ ζ‟ 

αοηυ ι‟ έκα εζςηενζηυ ηνυπμ ηαζ υπζ υπςξ ημ αέθμξ ημ ζηυπμ. Ακηίεεηα, οπάνπεζ 

ιία πνμεεηζηυηδηα, ιζα πνμζςπζηή ιαηζά, δ μπμία εοεφκεηαζ βζα ηδκ πμζυηδηα ημο 

ζοκαζζεήιαημξ, υπςξ δ αβάπδ ή δ θφπδ, ζε ζπέζδ ιε ημ ίδζμ ακηζηείιεκμ.  

Ρέθμξ, ζδιεζχκεζ υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα δεκ είκαζ ιυκμ ηνυπμζ κα αθέπμοιε έκα 

ακηζηείιεκμ, αθθά πενζέπμοκ ηαζ πεπμζεήζεζξ βζ‟ αοηά ηαζ υηζ μζ πεπμζεήζεζξ αοηέξ 

είκαζ μοζζχδεζξ, ηυζμ βζα ηδ δδιζμονβία υζμ ηαζ βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ. Ζ ακηίθδρδ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ δ πεπμίεδζδ, παναηηδνζζηζηή 

ζοκζζηχζα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, εκέπμοκ αλία. Ρμ ακηζηείιεκυ ιαξ επεκδφεηαζ ιε 

αλία ηαζ ζπμοδαζυηδηα. Αηυιδ πενζζζυηενμ, δ αλία, δ μπμία επεκδφεηαζ ζημ 

ακηζηείιεκμ, ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εοδιενία ημο οπμηεζιέκμο. Κε άθθα θυβζα, ηα 

ζοκαζζεήιαηα ειθακίγμκηαζ ςξ «εοδαζιμκζζηζηά».  Ρα ακηζηείιεκα, υιςξ, δεκ 

είκαζ ιυκμ ενβαθεζαηά ζοκδεδειέκα ιε ηδκ εοδαζιμκία ημο οπμηεζιέκμο, αθθά 
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αλζμθμβμφκηαζ ηαζ ηαε‟ αοηά. Ραοηυπνμκα, δ αλζμθυβδζή ημοξ ελανηάηαζ ηαζ απυ 

ηδκ αθμζίςζδ ημο οπμηεζιέκμο ζ‟ αοηά ηα ακηζηείιεκα. Θα ιπμνμφζαιε ςξ εη 

ημφημο, κα πμφιε υηζ ηα ακηζηείιεκα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζοιιεηέπμοκ ζημκ 

πνμζδζμνζζιυ  ηζ ζδιαίκεζ βζα ιέκα κα γς ηαθά. 

θεξ μζ παναπάκς επζζδιάκζεζξ ηδξ Λussbaum παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 

ηαοημπμίδζδ ηαζ ηδ δζάηνζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, αθθά δεκ ανημφκ βζα κα ηα 

παναηηδνίζμοιε ςξ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ, ηαεχξ μζ πεπμζεήζεζξ ηαζ μζ ακηζθήρεζξ 

ιπμνμφκ, απθχξ, κα παίγμοκ απθά ζδιακηζηυ νυθμ, πςνίξ υιςξ κα ηαοηίγμκηαζ ιε 

ηα ζοκαζζεήιαηα. (UT 33) Γζ‟ αοηυ ημ θυβμ, δ Λussbaum  πνμπςνά ζε ιία 

πανημβνάθδζδ ηςκ εκδεπυιεκςκ νυθςκ, ημοξ μπμίμοξ δζαδναιαηίγεζ δ πεπμίεδζδ 

ζηα ζοκαζζεήιαηα. 

 

2.Γ 3. Υαξηνγξάθεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

Ζ Λussbaum δζαηνίκεζ ηνεζξ πενζπηχζεζξ 

 δ πεπμίεδζδ είκαζ ζοζηαηζηυ ιένμξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ  

 δ πεπμίεδζδ είκαζ ακαβηαία ζοκεήηδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ  

 δ πεπμίεδζδ είκαζ επανηήξ ζοκεήηδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ 

Ζ Λussbaum ζοκηάζζεηαζ, ηαηανπάξ, ιε ηδκ πνχηδ άπμρδ.  Πηδ ζοκέπεζα, 

ελεηάγεζ πμζα ιπμνεί κα είκαζ ηα οπυθμζπα ζοζηαηζηά ημοξ ζημζπεία.  Κζα 

πνμθακήξ απάκηδζδ είκαζ υηζ αοηά εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ηα αζζεήιαηα, αθθά, 

ζηδ ζοκέπεζα, επζζδιαίκεζ  υηζ ηα ηεθεοηαία δεκ είκαζ απμθφηςξ απαναίηδηα.  Πηδκ 

ζπεηζηή ακάθοζή ηδξ παναηδνεί υηζ ημ βεβμκυξ υηζ ζοβηεηνζιέκα αζζεήιαηα ή 

μνβακζηά ηέκηνα ζοκδέμκηαζ ιε ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ απμδεζηκφεζ υηζ 

ανπζηά δ ηαοημπμίδζδ ηδξ ζοβηζκδζζαηήξ ηαηάζηαζδξ βίκεηαζ ακελάνηδηα απ‟ 

αοηά.80 Έηζζ, δ Λussbaum δζαθςκεί ιε ηδκ πνμζπάεεζα κα ακαβκςνζζημφκ ςξ 

μοζζαζηζηά ζοζηαηζηά ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ άθμβα ζημζπεία, δζαηδνχκηαξ, ιε 

αοηυκ ημκ ηνυπμ, ημκ αιζβχξ βκςζηζηυ παναηηήνα ημοξ.   Ζ οπενάζπζζδ αοημφ 

ημο παναηηήνα, ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, ζημ μπμίμ πναβιαηεφεηαζ ημ ζοκαίζεδια 

ηδξ ζοιπυκζαξ, βίκεηαζ ιέζς ηδξ ζφκδεζδξ μνζζιέκςκ ζδιακηζηχκ αζζεδιάηςκ ιε 

βκςζηζηά ζοζηαηζηά ημο ζοκαζζεήιαημξ.  Υξ εη ημφημο, δ απάκηδζή ηδξ ζημ 

ενχηδια ακ οπάνπμοκ ιδ βκςζηζηά ζημζπεία ζηα ζοκαζζεήιαηα, είκαζ υηζ δεκ 

οπάνπμοκ.  Δπζηαθείηαζ, βζα κα ζηδνίλεζ ηδκ απάκηδζή ηδξ, ηαζ ηδ δζαηφπςζδ ημο 

Ανζζημηέθδ ακαθμνζηά ιε ημ αίζεδια ημο πυκμο, ημ μπμίμ είκαζ δοκαηυκ κα 

                                                           
80

 Εδϊ διαφαίνεται μία ζνταςθ τθσ τοποκζτθςισ τθσ αναφορικά με τα αιςκιματα και τθσ αντίςτοιχθσ του 
Damasio αλλά κακϊσ θ ανάλυςι τθσ δεν είναι αρκετά διεξοδικι δεν μποροφμε να εντοπίςουμε ςαφείσ 
διαφοροποιιςεισ. Άλλωςτε θ ςτόχευςι των ςυγκεκριμζνων αναφορϊν τθσ είναι να εξαςφαλίςει το ρόλο τθσ 
νόθςθσ ςτα ςυναιςκιματα κάτι που ο Damasio αναγνωρίηει και ςτο ςτάδιο των αιςκθμάτων από τα οποία 
κεωρεί ότι αυτά προζρχονται. 
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ζοκμδεφεζ ηδ εθίρδ, ηαεχξ ιζθά βζα «πυκμ βζα»,  βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ 

βκςζηζηυ πενζεπυιεκμ. 

Ποιθςκεί, επίζδξ, ιε ηδ δεφηενδ άπμρδ, δ μπμία ακαθένεηαζ ζηδ ζπέζδ ηδξ 

πεπμίεδζδξ ιε ημ ζοκαίζεδια.  Ζ απάκηδζή ηδξ ζηζξ πενζπηχζεζξ δζαηήνδζδξ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ, εκχ θαζκμιεκζηά, ημοθάπζζημκ, μζ πεπμζεήζεζξ έπμοκ αθθάλεζ, 

είκαζ αθ‟ εκυξ, δ ζηςζηή εέζδ ηδξ δοζημθίαξ αθθαβήξ ηςκ πεπμζεήζεςκ, ζδζαίηενα 

αοηχκ πμο δζαιμνθχκμκηαζ ζηδκ παζδζηή δθζηία ηαζ αθεηένμο, δ άπμρδ υηζ μζ 

πεπμζεήζεζξ ιαξ ζοπκά ηαηαηενιαηίγμκηαζ ζε πεπμζεήζεζξ πμο αθμνμφκ 

ζοβηεηνζιέκεξ εηθάκζεζξ ζοιπενζθμνχκ ηαζ, επμιέκςξ, δοζπεναίκεηαζ  μ έθεβπμξ 

υθςκ ηςκ ιειμκςιέκςκ πεπμζεήζεχκ ιαξ.81 

Ππεηζηά ιε ηδκ ηνίηδ άπμρδ δ εεηζηή ηδξ απάκηδζδ ακαπηφζζεηαζ ζε υθμ ημ 

αζαθίμ. 

 

2.Γ 4. Σα ζπλαηζζήκαηα σο αμηνινγηθέο θξίζεηο 

Θαηά ημοξ Πηςζημφξ, ηνίζδ είκαζ ζοβηαηάεεζδ ζε ιία ειθάκζζδ.  Ακ δεπημφιε υηζ 

μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ θαίκμκηαζ ηα πνάβιαηα είκαζ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ 

είκαζ ηα πνάβιαηα, ηυηε εηθένμοιε ιία ηνίζδ.  Αοηή δ απμδμπή ή ιδ, επζζδιαίκεζ 

δ Λussbaum, θαίκεηαζ κα ειπθέηεζ ηδ δφκαιδ ηδξ κυδζδξ κα δζαηνίκεζ.  Ζ 

ειθάκζζδ είκαζ πνμηαζζαηή, αλζαηή ηαζ εοδαζιμκζζηζηή. (UT 39) 

Νζ ηνίζεζξ, μζ μπμίεξ ηαοηίγμκηαζ ιε ηα ζοκαζζεήιαηα, έπμοκ έκα ημζκυ εέια: 

αθμνμφκ «εοάθςηα» πνάβιαηα, δδθαδή πνάβιαηα ηα μπμία ιπμνμφκ κα 

επδνεαζημφκ απυ ζοιαάκηα πένα απυ ημκ έθεβπμ ημο οπμηεζιέκμο.  Ρα 

ζοκαζζεήιαηα ηαηαβνάθμοκ αοηή ηδκ αίζεδζδ ημο εοάθςημο ηαζ ημο αηεθμφξ 

εθέβπμο (αοηή δ παναδμπή, οπμβναιιίγεζ δ Nussbaum, δεκ είκαζ ζζμδφκαιδ ιε 

ηδκ παναδμπή ημο Ben-Ze‟ev υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαηαβνάθμοκ αθθαβή, δ μπμία 

πζζηεφμοιε  υηζ έπεζ ζοιαεί) (UT 43). 

Ζ Nussbaum ζοιπεναίκεζ υηζ μζ ηνίζεζξ είκαζ ηαζ ακαβηαίεξ ηαζ επανηείξ βζα ηδκ 

εηδήθςζδ εκυξ ζοκαζζεήιαημξ, βζαηί, υπςξ έπεζ πνμακαθένεζ, ακ δεκ οπάνπεζ δ 

ηνίζδ, δ μπμία ζοκδέεζ ηδκ ειθάκζζδ ιε ηδ ζπμοδαζυηδηα εκυξ πνμζχπμο ή 

πνάβιαημξ  ηαεαοηυ βζα ημ οπμηείιεκμ, ηυηε δεκ έπμοιε ηαζ ζοκαίζεδια (π.π. μ 

εάκαημξ ηδξ ιδηέναξ ηδξ, ζημκ μπμίμ ακαθένεηαζ ζημ αζαθίμ) 

Π‟ εηείκμοξ πμο επζιέκμοκ κα δζαπςνίγμοκ ηδκ ηνίζδ απυ ηα αζζεήιαηα ηαζ ηζξ 

ηζκήζεζξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ αοηά, απακηά υηζ δ ακαβκχνζζδ ηαζ δ 

                                                           
81

 Σε άλλο ςθμείο του ζργου θ Νussbaum αναφζρεται και ςτθν Irish Murdoch ςχετικά με το πόςθ υπομονετικι 
εςωτερικι θκικι εργαςία χρειάηεται για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλζπουμε π.χ. ανκρϊπουσ που 
φοβόμαςτε, μιςοφμε ι περιφρονοφμε, ακριβϊσ επειδι αυτά τα κζματα εμπλζκουν τθ ςυνικεια και τθ 
ςπουδαιότθτα για μασ. (UT 233) 
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ακαζηάηςζδ ακήημοκ ζημ ίδζμ ιένμξ ημο εαοημφ ιαξ, ημ ιένμξ πμο κμδιαημδμηεί 

ημκ ηυζιμ. (UT 44-45) 

Έπμκηαξ μνίζεζ ηδκ ηνίζδ ςξ ζοβηαηάεεζδ ζηδκ ειθάκζζδ, δ Nussbaum 

δζαηοπχκεζ ηχνα ημ ενχηδια ακ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαοηίγμκηαζ ιε ηδ ζοβηαηάεεζδ 

αοηή ή έπμκηαζ αοηήξ. Ρμ ίδζμ ενχηδια ιπμνεί κα δζαηοπςεεί ηαζ βζα ηδ ζπέζδ 

πεπμίεδζδξ ηαζ ηνίζδξ. Ζ απάκηδζή ηδξ είκαζ υηζ μ παναηηήναξ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ είκαζ δζπθυξ. 

H Nussbaum παναηδνεί υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα, υζμκ αθμνά ημ εέια ηδξ αθήεεζαξ, 

ιπμνμφκ, ηαηανπήκ, κα είκαζ αθδεή ή ρεοδή, υπςξ ηαζ μζ άθθεξ πεπμζεήζεζξ. 

Αηυιδ, ηα ζοκαζζεήιαηα ιπμνμφκ κα είκαζ δζηαζμθμβδιέκα ή αδζηαζμθυβδηα, 

θμβζηά ή πανάθμβα. Υζηυζμ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο πνμηφπημοκ απυ ιία 

θακεαζιέκδ ηνίζδ εα πμφιε υηζ είκαζ θακεαζιέκα ή αηαηάθθδθα υπζ ρεοδή, 

πνάβια ημ μπμίμ ζζπφεζ βζα ημ πνμηαζζαηυ ημοξ πενζεπυιεκμ. 

Ζ απάκηδζή ηδξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ πεπμίεδζδξ - ζοκαζζεήιαημξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ςξ πνμξ ημ επζπείνδια ημο  δζαπςνζζιμφ ημοξ ιε αάζδ ηδκ  

ηαηεφεοκζδ πνμζακαημθζζιμφ ημοξ (δδθαδή ακ  πνμζανιυγμκηαζ  ιε ημκ ηυζιμ, 

υζμκ αθμνά ηδκ πεπμίεδζδ,  ή ακηίζηνμθα επζδζχημοκ κα ηάκμοκ ημκ ηυζιμ κα 

ηαζνζάγεζ ζ‟ αοηά, υζμκ αθμνά ημ ζοκαίζεδια), είκαζ υηζ έκαξ ηέημζμξ δζαπςνζζιυξ 

δεκ είκαζ δζαθςηζζηζηυξ. Γζα ιζα αηυιδ θμνά δ Λussbaum πνδζζιμπμζεί 

παναδείβιαηα. Αξ πάνμοιε ημ ζοκαίζεδια ημο θυαμο, υπςξ πνμηείκεζ. Ζ υπμζα 

πανέιααζδ ζημκ ηυζιμ εεςνεί υηζ βίκεηαζ ιε ζημπυ ηδκ ελάθεζρδ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ ηαζ υπζ ηδκ πνμζανιμβή ημο ηυζιμο ζ‟ αοηυ. Υζηυζμ δεκ 

ιπμνμφιε κα βεκζηεφζμοιε,  ηαεχξ, ακ ακηί ημο θυαμο παίνκαιε ημ ζοκαίζεδια 

ημο ένςηα, ηυηε εα βζκυηακ πνμθακέξ υηζ μζ επειαάζεζξ ιαξ πνμηεζιέκμο κα 

πεηφπμοιε ηδκ ακηαπυηνζζδ ημο ακηζηεζιέκμο ημο πυεμο ιαξ, εα βίκμκηακ 

αηνζαχξ ιε ζηυπμ ηδκ πνμζανιμβή ημο ηυζιμο ζημ ζοκαίζεδιά ιαξ ηαζ ζηδ 

ζοκαηυθμοεδ πανάηαζή ημο. Δπμιέκςξ δ επζδίςλδ ηδξ δζάηνζζδξ ζοκαζζεήιαημξ 

ηαζ πεπμίεδζδξ ζηδ αάζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ δε θαίκεηαζ κα είκαζ δ 

εκδεδεζβιέκδ. Ζ Nussbaum ζςζηά επζζδιαίκεζ υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα εκέπμοκ ηδ 

ζδιακηζηή δζάζηαζδ ηδξ ακηαπυηνζζδξ ζημκ ηυζιμ. Αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ ημοξ 

είκαζ ζδιακηζηυ ηαεχξ παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ αλζχκ ηαζ 

ζηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ δεζηή ηαθθζένβεζα.  Αξ δμφιε ηζ ζοιααίκεζ ιε ηζξ 

πεπμζεήζεζξ. Δίκαζ ζαθχξ πνμζακαημθζζιέκεξ πνμξ ημκ ηυζιμ ιε ηδκ έκκμζα υηζ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζημ πςξ είκαζ μ ηυζιμξ ή ημοθάπζζημκ ζημ πςξ ημκ 

πνμζθαιαάκμοιε ηαζ ζαθχξ δ ηάζδ  ημοξ είκαζ κα ακηαπμηνζεμφκ ηαθφηενα ζ‟ 

αοηή ηδκ πνυζθδρδ. ζμκ αθμνά ηα ζοκαζζεήιαηα, έπμοιε ηδκ ίδζα 

ακηαπυηνζζδ, ακαβκςνίγμκηαξ πςξ έπμοκ ηα πνάβιαηα ζημκ ηυζιμ ηαζ ιέπνζ εδχ 

δεκ δζαθένμοκ ηαευθμο απυ ηζξ πεπμζεήζεζξ. Πηδ ζοκέπεζα ιπμνμφκ κα 

εκενβμπμζήζμοκ ηάπμζεξ δνάζεζξ. Γεκ ζζπφεζ υιςξ ημ ίδζμ ηαζ βζα ηζξ πεπμζεήζεζξ; 

Αξ πάνμοιε βζα πανάδεζβια ηδκ πεπμίεδζδ υηζ δ πνάλδ  ημο ακενχπμο υηακ έπεζ 

ιμκαδζηυ ηίκδηνμ ηδκ απθδζηία, είκαζ μθέενζα βζα ηδκ μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα. 

Ζ πεπμίεδζδ θαίκεηαζ κα επζαεααζχκεηαζ απυ ηα βεβμκυηα, ηα μπμία 
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δζαδναιαηίγμκηαζ παβηυζιζα, ηαζ απυ ηδκ απεζθή ηαηάννεοζδξ ηςκ μζημκμιζχκ 

ημο ηυζιμο, βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε αθθαβή ηςκ πναηηζηχκ ηςκ 

ηναπεγζηχκ ηαζ πνδιαημπζζηςηζηχκ μνβακζζιχκ παβημζιίςξ.  Ζ πεπμίεδζδ, 

ακαιθίαμθα, απμηεθεί ιζα ακηαπυηνζζδ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. Ακ αοηή δ 

ακηαπυηνζζδ εα μδδβήζεζ ζε ακάθδρδ δνάζδξ ηαζ ηζ είδμοξ δνάζδ εα ακαθδθεεί, 

δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ηδ δζαδζηαζία δζαιυνθςζδξ ηδξ πεπμίεδζδξ, ηαζ αοηυ ζζπφεζ ηαζ 

βζα ηα ζοκαζζεήιαηα, υπςξ άθθςζηε ζδιεζχκεζ ηαζ δ Λussbaum, ηα μπμία 

ιπμνμφκ κα βεκκμφκ ή υπζ επζεοιία δνάζδξ.82 Ζ δζαθμνά ιεηαλφ ζοκαζζεδιάηςκ 

ηαζ πεπμζεήζεςκ δεκ ανίζηεηαζ ζημκ πνμζακαημθζζιυ ημοξ. Ρα ζοκαζζεήιαηα 

είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ακαβκχνζζδξ ιζαξ ηαηάζηαζδξ πναβιάηςκ, υπςξ 

επζζδιαίκεζ δ Λussbaum, οζμεεηχκηαξ ιζα νεαθζζηζηή ακηίθδρδ ηδξ αλίαξ.83 Ακ δ 

πναβιαηζηυηδηα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πεπμζεήζεζξ ιαξ, π.π. ζηδκ απυδμζδ αλίαξ 

ηαζ ζπμοδαζυηδηαξ, ηυηε έπμοιε εεηζηά ζοκαζζεήιαηα, π.π. πανά, ακ δεκ 

ακηαπμηνίκεηαζ, ηυηε έπμοιε ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα π.π. απμβμήηεοζδ. Απθχξ, μ 

εαοηυξ ιαξ είκαζ ιένμξ ηδξ εζηυκαξ ημο ηυζιμο, ηαεχξ είκαζ ηα ιάηζα ιαξ αοηά 

πμο ημκ αθέπμοκ, βεβμκυξ πμο ημκ ηαεζζηά δζηυ ιαξ ηυζιμ. Ανβυηενα, δ 

Λussbaum παναδέπεηαζ υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα έπμοκ αοημακαθμνζηυηδηα, ζδζαίηενα 
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Ο Michael Stocker ς’ ζνα άρκρο του με τίτλο “Desiring the Bad: An Essay in Moral Psychology”(1979) βάηει 
μία ακόμθ παράμετρο ςτθ ςυηιτθςθ τθσ επιλογισ δράςθσ. Αναφερόμενοσ ςτθ ςχζςθ αξιολόγθςθσ και 
κινιτρου δράςθσ υποςτθρίηει το εξισ: Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν αξιολόγθςθ και τθν κινθτοποίθςθ δεν είναι 
αδιαμεςολάβθτθ αλλά, κακϊσ  δείχνει θ εξζταςθ άλλων πολιτιςμϊν (ανάμεςα ςε άλλα), διαμεςολαβείται 
από πολφπλοκεσ ψυχολογικζσ δομζσ όπωσ διακζςεισ, ενζργειεσ, ενδιαφζροντα κ.λ.π. Αυτι θ πραγματικότθτα 
επιτρζπει τθν ζλξθ του ανκρϊπου από το κακό όπωσ και από το καλό ανάλογα με τισ ψυχικζσ καταςτάςεισ. 
Δεν τίκεται κζμα υγειϊν και αρρωςτθμζνων καταςτάςεων κακϊσ είναι πολιτιςτικά, κοινωνιολογικά και 
ανκρωπολογικά ερμθνεφςιμεσ. Στο άρκρο παρζχεται  ιςχυρι φαινομενολογικι υποςτιριξθ του γεγονότοσ ότι 
ενίοτε επικυμοφμε το κακό, κα ιταν λάκοσ όμωσ να υποκζςουμε ότι ςκοπόσ του είναι μία αμοραλιςτικι 
τοποκζτθςθ βαςιςμζνθ ςε κοινωνιολογικοφσ, ανκρωπολογικοφσ και ψυχολογικοφσ όρουσ. Αυτό που 
διαφαίνεται είναι θ τάςθ να καταδειχτεί θ ακαταλλθλότθτα τθσ φιλοςοφικισ ςυηιτθςθσ γφρω από τθν 
αδυναμία τθσ κζλθςθσ και ςτθ κζςθ τθσ να προτακεί θ εξζταςθ και θ αξιολόγθςθ όρων αυτϊν των 
επιςτθμονικϊν χϊρων και ιδιαίτερα τθσ θκικισ ψυχολογίασ που αναφζρονται ςε παράγοντεσ οι οποίοι 
φαίνεται να διαμεςολαβοφν ανάμεςα ςτθν αξιολόγθςθ και τθν πράξθ. 
83

 Βλ. ςτθν ίδια γραμμι ςκζψθσ και τθν τοποκζτθςθ του Helm 2001 αναφορικά με τα ςυναιςκιματα και τισ 
επικυμίεσ ωσ αξιολογιςεισ που αιςκανόμαςτε (felt evaluations) κακϊσ και τθ γενικότερθ ςυηιτθςθ τθσ 
παραπάνω τοποκζτθςθσ ςτο πλαίςιο του διαλόγου ιντερναλιςτϊν και εξτερναλιςτϊν γφρω από τθ 
δυνατότθτα ςφηευξθσ πεποικιςεων και επικυμιϊν, προκειμζνου να εξθγθκεί θ κινθτοποίθςθ που οδθγεί από 
τουσ κανονιςτικοφσ λόγουσ ςτθν πράξθ, ςτο άρκρο του Στ. Βιρβιδάκθ, ( Βιρβιδάκθσ 2006). Ρροτείνοντασ το 
άρκρο τθν αναγνϊριςθ μιασ ςφνκετθσ φφςθσ ςτα ςυναιςκιματα όπωσ αυτι που τουσ αναγνωρίηει ο Aaron 
BenZe’ ev (BenZe’ev 2003)  θ οποία περιλαμβάνει νοθτικά, δυναμικά και λειτουργικά ςτοιχεία (ςυνδυάηοντασ 
πεποίκθςθ με επικυμία), τουσ επιτρζπει να δρουν ωσ πζραςμα από τθν πεποίκθςθ ςτθν πράξθ και να 
οδθγοφν ςτθν επίλυςθ του τριλιμματοσ του Michael Smith (Smith 1994) και ςτθν υπζρβαςθ τθσ φαινομενικισ 
αςυμβατότθτασ τθσ αντικειμενικότθτασ με τον πρακτικό χαρακτιρα των θκικϊν κρίςεων. Θ προτεινόμενθ 
αυτι λφςθ δεν ακολουκεί τθ ραςιοναλιςτικι λφςθ ςφηευξθσ πεποικιςεων και ιδανικϊν επικυμιϊν του Smith, 
θ οποία ζχει δεχτεί κριτικι μεταξφ άλλων και από τον Pierre Livet (Livet 2002: 175-176), αλλά αντίκετα 
κινείται ςτθ γραμμι ενόσ ανκρωποκεντρικοφ θκικοφ ρεαλιςμοφ όπωσ αυτι του McDowell (McDowell 1994 
και 1998), ο οποίοσ, όπωσ υποδθλϊνει ο νεολογιςμόσ πεποικυμία, ο οποίοσ αποδίδεται ςτισ απόψεισ του, 
επιχειρεί να φωτίςει τθ ςτενι ςχζςθ μεταξφ τθσ ςκζψθσ και τθσ ςυναιςκθματικισ μασ κατάςταςθσ, όπωσ και 
ο  Helm, αλλά και τθ ςτενι ςχζςθ μεταξφ νου και κόςμου. Βλ. επίςθσ και το άρκρο τθσ Ελζνθσ Μανωλακάκθ 
2004,  ςτο οποίο αμφιςβθτεί τθ ςαφι διάκριςθ τθσ αντίκετθσ φοράσ (προςαρμογισ –προςανατολιςμοφ ) 
προσ τον κόςμο πεποικιςεων  και επικυμιϊν – περιγραφόμενων ωσ διαφορετικϊν νοθτικϊν καταςτάςεων – 
που ανάγεται ςτον Hume. 
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υζμκ αθμνά ηδκ εοδαζιμκζζηζηή ημοξ δζάζηαζδ. 84  (UT 55) Δίκαζ, αηνζαχξ, δ 

εοδαζιμκζζηζηή αλζμθμβζηή δζάζηαζδ ηςκ ηνίζεςκ, δ μπμία ηζξ ηαεζζηά επανηείξ 

βζα ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ αδζαπχνζζηεξ απυ αοηά. (UT 57) Ζ ηεθεοηαία αοηή 

παναηήνδζδ ηδξ Nussbaum ζοιθςκεί ιε ηζξ ζφβπνμκεξ απυπεζνεξ κα απμδμεεί 

έκαξ ζφκεεημξ παναηηήναξ ζηα ζοκαζζεήιαηα, μ μπμίμξ κα ζοκαζνεί κμδηζηά ηαζ 

παναηζκδηζηά ζημζπεία, επζηνέπμκηάξ ημοξ, ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, κα παίλμοκ ημ 

νυθμ ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ ιεηαλφ πεπμζεήζεςκ ηαζ δεζηήξ πνάλδξ ηαζ κα 

δζαζθαθίζμοκ ηδ ζοιααηυηδηα ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ πναηηζηήξ ηαεμδήβδζδξ.85  

 

2.Γ 5. Η ζπκπόληα σο αζθαιηζηηθή δηθιείδα ησλ εζηθώλ καο ζεσξήζεσλ 

Πημ πνχημ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο ηδξ, δ Nussbaum επζπεζνδιαημθυβδζε οπέν ημο 

αλζαημφ ηαζ βκςζηζημφ πενζεπμιέκμο ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ.  Πημ δεφηενμ ηεθάθαζμ 

ελεηάγεζ ηαηά πυζμ δ εεςνδηζηή βκςζηζηή δζάζηαζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ 

επεηηείκεηαζ ηαζ ζηδκ ηακμκζζηζηή ειπθμηή ημοξ, ηαεζζηχκηαξ ηα, ηαη‟ αοηυκ ημκ 

ηνυπμ, ηαηάθθδθα ιέζα ηαεμδήβδζδξ ηδξ μνεμθμβζηήξ επζθμβήξ δνάζδξ εκυξ 

εκήθζηα. Πημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ δζενεφκδζδξ, ελεηάγεζ ημ ζοκαίζεδια ηδξ 

ζοιπυκζαξ, ημ μπμίμ, βεκζηά, ακηζιεηςπίγεηαζ εεηζηά απυ ηδκ πανάδμζδ, υζμκ 

αθμνά  ηδκ ακενχπζκδ ζδζςηζηή ηαζ δδιυζζα δναζηδνζυηδηα. Ζ επζθμβή ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ζοκαζζεήιαημξ οπαβμνεφεηαζ, ζε ιεβάθμ ααειυ, απυ ηδκ 

ηαηεφεοκζή ημο πνμξ ημκ ηυζιμ, ζε ακηίεεζδ ιε ζοκαζζεήιαηα, υπςξ δ 

απμζηνμθή, δ κηνμπή ηαζ ημ ιίζμξ, ηα μπμία πενζπαναηχκμοκ ημ άημιμ.  Ιυβς, 

αηνζαχξ, αοημφ ημο πνμζακαημθζζιμφ ημο ζοκαζζεήιαημξ ηδξ ζοιπυκζαξ, δ 

Λussbaum εθπίγεζ κα ιπμνέζεζ κα δζαβκχζεζ ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ 

εκμπθδηζηήξ πανμοζίαξ ηςκ ανκδηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ, ηα μπμία ακέθενε ςξ 

πανάδεζβια.  Πηδκ ακάθοζδ ηδξ ζοιπυκζαξ, δ μπμία αημθμοεεί, δ Λussbaum 

ακζπκεφεζ ηζξ βκςζηζηέξ ζοκζζηχζεξ ημο ζοκαζζεήιαημξ ηαζ ηζξ ηαοημπμζεί.  

Ξνυηεζηαζ βζα ηδκ έκηαζδ ημο πάεμοξ, ημ άδζημ ημο ααζάκμο ηαζ ηδκ 

εοδαζιμκζζηζηή ζδιαζία ημο.  Ξνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ακάθοζδξ ημο ζοκαζζεήιαημξ 

ηδξ ζοιπυκζαξ, επζπεζνεί κα ακηζιεηςπίζεζ ηα ειπυδζα, ηα μπμία πνμαάθθμκηαζ  

ζηδκ δεζηή ημο δζάζηαζδ ηαζ ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ ηδ κηνμπή, ηδκ απαλίςζδ, 

ημ θευκμ ηαζ ηδκ απμζηνμθή.  Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ, βζα ηζξ δζαζζεήζεζξ πμο 

ειπκέμοκ  ηδκ πανμφζα δζαηνζαή, έπμοκ εηείκεξ μζ δζενεοκήζεζξ ηδξ Nussbaum, μζ 

μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ εκζοκαίζεδζδ ζημ ζδιείμ πμο ακαθφεζ ημκ ηνυπμ 

επίδναζδξ ημο αθθυηνζμο πάεμοξ ζημκ παναηδνδηή ηαζ, ηονίςξ, ζηδκ 

ηζκδημπμίδζδ ημο ιδπακζζιμφ ηδξ θακηαζίαξ, μοζζαζηζημφ ζοζηαηζημφ ηδξ 

ζοιπυκζαξ.  Δηεί δ Λussbaum, ζηζξ δζηέξ ηζξ ανπζηέξ ημπμεεηήζεζξ, ακαθμνζηά ιε 

ημ πενζεπυιεκμ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, πνμζεέηεζ ηζξ απυρεζξ εηπνμζχπςκ ηδξ 
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 Θ ευδαιμονιςτικι διάςταςθ των ςυναιςκθμάτων παραπζμπει ςτθν αυτοαναφορικότθτά τουσ και ςτθ 
ςθμαςία τουσ για τθν επίτευξθ προςωπικϊν ςτόχων και ςχεδιαςμϊν. (UT 53) 
85

 Βλ. και ςθμ. 78 και 83 παραπάνω 
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πεζναιαηζηήξ ροπμθμβίαξ ηαζ ηδξ ροπακάθοζδξ.  Ακαθένεηαζ, βζα πανάδεζβια, ζε 

ένεοκεξ ηαζ ηθζκζηέξ παναηδνήζεζξ ροπμθυβςκ, υπςξ μζ Heinz Kohut  ηαζ Daniel 

Batson (330-333).  Ακαγδηχκηαξ ηάπμζα δζάζηαζδ δεζηήξ ζπμοδαζυηδηαξ ζηδκ 

εκζοκαίζεδζδ  ηαζ πανά ηδκ ανπζηή ηδξ ημπμεέηδζδ υηζ απμιμκςιέκδ δ 

εκζοκαίζεδζδ απυ ηδκ ζοιπυκζα δεκ πνμζθένεζ ηάηζ πμο κα έπεζ δεζηυ 

εκδζαθένμκ, δ Λussbaum θηάκεζ, ηεθζηά, ζημ ζδιείμ ηδξ ακαβκχνζζδξ ηδξ 

εεηζηήξ ζοιαμθήξ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ ζηδκ ακενχπζκδ πνάλδ, αηυιδ ηαζ ζηζξ 

πενζπηχζεζξ αεααζςιέκδξ ακδεζηυηδηαξ.  Αοηυ πμο ακαηαθφπηεζ είκαζ ιία 

ηθζιάηςζδ ημο ηαημφ, ηδξ ανκδηζηήξ δδθαδή ζοιπενζθμνάξ, ημ μπμίμ 

απμηθζιαηχκεηαζ απυ ηδκ εκζοκαίζεδζδ.  Έκαξ ηαημπμζυξ μ μπμίμξ, ζηενμφιεκμξ 

εκζοκαίζεδζδξ, δεκ ακαβκςνίγεζ ηδκ ακενχπζκδ δζάζηαζδ ζημ εφια ημο, είκαζ 

πενζζζυηενμ επζηίκδοκμξ ηαημπμζυξ απυ ηάπμζμκ πμο ηδκ ακαβκςνίγεζ.  Ρμ 

πανάδεζβια, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζεί δ Nussbaum, αθμνά ηζξ ακυζζεξ πνάλεζξ ηαζ ηα 

εβηθήιαηα ηςκ Λαγί ηαηά ηςκ Δαναίςκ, απυ ημοξ μπμίμοξ δ πνμπαβάκδα είπε 

θνμκηίζεζ επζιεθχξ κα αθαζνέζεζ ηδκ ακενχπζκδ μοζία. 

Δπζπθέμκ, δ Λussbaum ζδιεζχκεζ υηζ ιία αθδνδιέκδ δεζηή εεςνία, δ μπμία δεκ 

ειπθμοηίγεηαζ απυ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ηδξ ζοιπάεεζαξ, ιπμνεί 

εφημθα κα πνμζακαημθζζηεί πνμξ άζπδιμοξ ζηυπμοξ.  Αοηυ είκαζ, αηνζαχξ, πμο 

απμδεζηκφεηαζ απυ ηδκ εκηφπςζδ ηςκ Λαγί υηζ αημθμοεμφζακ ιζα ηακηζακή δεζηή 

ημο ηαεήημκημξ, βεβμκυξ ημ μπμίμ ιπμνεί, υκηςξ, κα ίζποε, ηαεχξ ιζα δεζηή 

ααζζζιέκδ ζε ηακυκεξ ηαζ πςνίξ ηδκ ειρφπςζδ απυ ηδ θακηαζία, ιπμνεί εφημθα 

κα πανενιδκεοηεί ςξ οπμηαβή ζε εεζιζημφξ ηακυκεξ ή ζηδκ ελμοζία. Αοηή ηδξ δ 

παναηήνδζδ ςζηυζμ εα ιπμνμφζε κα δχζεζ θααή ζημοξ επζηνζηέξ ηδξ πμο 

επζζδιαίκμοκ  αζαζηζηά ακηζηακηζακά ζοιπενάζιαηά ηδξ. 

Δπζπνμζεέηςξ, μζ ηνίζεζξ πμο παναηηδνίγμοκ ηδ ζοιπυκζα, ζημ πθαίζζμ ηςκ 

βκςζηζηχκ ηδξ ζοζηαηζηχκ ζημζπείςκ, είκαζ ηαηά ηδκ Nussbaum, μοζζχδεζξ βζα 

ηδκ οβεία ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ εκήθζηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ.  Ζ ζοιπυκζα, υπςξ 

παναηηδνζζηζηά επζζδιαίκεζ, είκαζ ημ ιάηζ, ιέζα απυ ημ μπμίμ μζ άκενςπμζ 

αθέπμοκ ημ ηαθυ ηαζ ημ ηαηυ ηςκ άθθςκ ηαζ ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ πθήνδ ημοξ 

ζδιαζία. Γζ‟ αοηυ ηαζ ηαηαθήβεζ ζηδκ παναηήνδζδ υηζ πςνίξ ηδ ζοιπυκζα, δ 

αθδνδιέκδ ιαηζά ηδξ οπμθμβζζηζηήξ κυδζδξ είκαζ αλζαηά ηοθθή.  Έηζζ δ ζοιπυκζα 

εεςνείηαζ υηζ ανίζηεηαζ ιέζα ζηα υνζα ημο ιόγνπ (reason).  Πφιθςκα άθθςζηε 

ηαζ ιε ημκ Ανζζημηέθδ, ιία πνάλδ είκαζ δεζηά εκάνεηδ, ιυκμ υηακ αθμνιάηαζ απυ 

ηα ζςζηά ηίκδηνα.  Δπμιέκςξ, εα πνέπεζ κα εεςνήζμοιε υηζ ημ βεβμκυξ υηζ έκα 

άημιμ ηάκεζ ημ ηαεήημκ ημο απέκακηζ ζημοξ ζοκακενχπμοξ ημο πςνίξ ζοιπυκζα, 

δεκ είκαζ απθχξ αηοπέξ ηαζ δεζηά αδζάθμνμ (Θακη), αθθά δείπκεζ έκα άημιμ δεζηά 

ακεπανηέξ (UT 400). 

Πημ ίδζμ ηεθάθαζμ δ Nussbaum ζοκδέεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ιε αθδβήζεζξ, 

ακαβκςνίγμκηαξ υηζ έπμοκ ιζα αθδβδιαηζηή δμιή. Ζ ηαηακυδζδ ημο 
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ζοκαζζεήιαημξ πνμτπμεέηεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζπεηζηήξ αθήβδζδξ ηαζ ηδ ιεθέηδ 

ηδξ, πνμηεζιέκμο κα θςηζζηεί δ ζοβηεηνζιέκδ ακηίδναζδ. Ρα αθδβήιαηα δεκ 

ακαπανζζημφκ απθχξ ηδκ ζζημνία αθθά εζζπςνμφκ ζ‟ αοηή ηαθθζενβχκηαξ ηδκ 

ζηακυηδηα ημο παζδζμφ κα είκαζ ιυκμ ηαζ κα θακηάγεηαζ ηδκ πανμοζία ημο ηαθμφ 

ακηζηεζιέκμο, δδιζμονβχκηαξ, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, έκα δοκαιζηυ πεδίμ, ημ μπμίμ 

ηαηαθήβεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζηακυηδηαξ κα θακηάγεηαζ ηδκ ειπεζνία εκυξ άθθμο 

πνμζχπμο. (Δδχ θαίκεηαζ δ ακαπυθεοηηδ ακαθμνά ζηδ θεζημονβία ηδξ 

εκζοκαίζεδζδξ ηαζ δ παζδεοηζηή ηδξ δζάζηαζδ.) 

 Ζ Λussbaum επεηηείκεζ ηδ εεηζηή ζοιαμθή ηςκ αθδβδιάηςκ, 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ζηζξ εεηζηέξ ημοξ επζδνάζεζξ ηδκ ηνμθμδυηδζδ ηδξ 

πενζένβεζαξ, ηδκ ακηζθδπηζηή απυθαοζδ, ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζηακυηδηαξ κα 

ακηζιεηςπίγμκηαζ μζ άθθμζ ςξ ακηζηείιεκα απμνίαξ ηαζ εαοιαζιμφ ηαεαοηά,86 ηαζ 

υπζ ενβαθεζαηά ή ιυκμ εοδαζιμκζζηζηά, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

ηαηάεθζρδξ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ημο εκδζαθένμκημξ κα γήζεζ ηακείξ ζε έκα ιδ ηέθεζμ 

ηυζιμ. Ρέθμξ, δζαηνίκεζ ζηα αθδβήιαηα ηδκ ζηακυηδηα κα  ελαθείρμοκ ηδκ 

πνςηυβμκδ κηνμπή ηαζ κα ηάκμοκ αηυιδ ηαζ απμθαοζηζηή ηδκ ειπεζνία κα γεζ 

ηακείξ ηδ γςή εκυξ αηεθμφξ υκημξ.  

Πημ πθαίζζμ, αηνζαχξ, αοημφ ημο πνμζακαημθζζιμφ πνμξ ημκ ηυζιμ, ιε ηδκ 

επίβκςζδ ηδξ αηέθεζαξ ηαζ ηδξ ακάβηδξ πμο ιαξ παναηηδνίγεζ, εκηάζζεηαζ ηαζ δ 

εκαζπυθδζδ, ζημ οπυθμζπμ ημο αζαθίμο ηδξ, ιε ημ ζοκαίζεδια ηδξ ενςηζηήξ 

αβάπδξ ημ μπμίμ δ Λussbaum δέπεηαζ υηζ εκοπάνπεζ, ιε ηάπμζα ιμνθή, ζε υθα ηα 

άθθα ζοκαζζεήιαηα, ηςκ μπμίςκ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ςξ ηαεμδδβδηχκ δεζηήξ 

ιυνθςζδξ ελεηάγεζ.87 Ζ ακάθοζδ ηδξ ενςηζηήξ αβάπδξ ηαηαθαιαάκεζ ημ ηνίημ ηαζ 

οπυθμζπμ ιένμξ ημο αζαθίμο, ζημ μπμίμ δ απαθθαβή ημο ζοκαζζεήιαημξ απυ ηα 

εββεκή ειπυδζα πνμξ ηδκ δεζηή ημο πνδζζιυηδηα οπμζηδνίγεηαζ ηαζ απυ ηδ 

ζοιαμθή ηδξ θμβμηεπκίαξ. Έηζζ, δ Λussbaum, ακαθαιαάκμκηαξ κα ακαααειίζεζ ημ 

ζοκαίζεδια, πένα απυ ηδ ζθαίνα ηςκ ζδζμηεθχκ πενζμνζζιχκ ημο, ηαζ κα 

ακαδείλεζ ηδκ δεζηή ημο δζάζηαζδ,  ηαηαθεφβεζ ζε θμβμηεπκζηά, θζθμζμθζηά 

αηυιδ ηαζ ιμοζζηά ηείιεκα, ηαεχξ, υπςξ ελδβεί, δ ενςηζηή αβάπδ δεκ 

πνμζθένεηαζ βζα ακαθοηζηή ελέηαζδ, υπςξ αοηή πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηα 

πνμδβμφιεκα ιένδ ημο αζαθίμο ηδξ. Ακ ηαζ μ πθήνδξ έθεβπμξ ηςκ αεθηζχζεςκ, μζ 

μπμίεξ πνμηείκμκηαζ βζα ημ ζοκαίζεδια ηδξ αβάπδξ απυ ηζξ δζάθμνεξ παναδυζεζξ 

υπςξ δ δοηζηή θζθμζμθζηή πανάδμζδ, δ πνζζηζακζηή, δ νμιακηζηή, δ δδιμηναηζηή 

ηαζ ηέθμξ δ πανάδμζδ ηδξ ιεηαιυνθςζδξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ (ιέζα απυ ημ 

ένβμ ημο J. Joyce), ζδακζηά εα απαζημφζε ιζα μθμηθδνςιέκδ δεζηή εεςνία, δ 

Λussbaum εζζάβεζ ηνία ηακμκζζηζηά ηνζηήνζα ιε αοηυ ημ ζημπυ. Ρα ηνζηήνζα αοηά 

αθμνμφκ ηδκ ζοιπυκζα, ηδκ αιμζααζυηδηα ηαζ ηδκ ζδζαζηενυηδηα, ιε ηα μπμία 

                                                           
86

 Θ Nussbaum αναφζρεται ςε οριςμζνα ςυναιςκιματα τα οποία δεν ζχουν τόςο ζντονθ τθν αυτοαναφορικι 
διάςταςθ (βλ. ςθμ. 84 παραπάνω) αλλά εςτιάηονται περιςςότερο ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αξίασ του ίδιου 
του αντικειμζνου όπωσ για παράδειγμα ο καυμαςμόσ και το δζοσ. 
87

 Βλ. και τθν ενότθτα 2.Α. 2 θ οποία αναφζρεται ςτισ φάςεισ διαμόρφωςθσ τθσ αντίλθψθσ του 
ςυναιςκιματοσ τθσ αγάπθσ εκ μζρουσ τθσ Nussbaum και ςτο ρόλο τθσ λογοτεχνίασ ςτθν προαγωγι τθσ μθ 
κριτικισ διάςταςθσ του ςυναιςκιματοσ. 
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ζημπεφεζ κα εεναπεφζεζ ηα πνμαθήιαηα ηα μπμία έπεζ επζζδιάκεζ δ θζθμζμθζηή 

πανάδμζδ ζημ ζοκαίζεδια ηδξ αβάπδξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδκ οπεναμθζηή 

ελάνηδζδ, ηδκ εηδζηδηζηυηδηα (πμο ζοκδέεηαζ ιε αοηή ηδκ ελάνηδζδ) αθθά ηαζ ηδ 

ιενζηυηδηα ημο εκδζαθένμκημξ. (UT 479) 

 

πκπεξάζκαηα 

Ζ Nussbaum λεηζκά απυ ηδ ζηςζηή ακηίθδρδ βζα ηα ζοκαζζεήιαηα ςξ αλζαηά 

θμνηζζιέκεξ ηνίζεζξ, αθθά λεπενκχκηαξ ηδ ζηςζηή εεχνδζδ υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα 

είκαζ εζθαθιέκεξ ηνίζεζξ, μζ μπμίεξ ακηίηεζκηαζ ζηδ θμβζηή ηαζ δεζιεφμοκ ηδκ 

εθεοεενία ημο ακενχπμο (ιε ηδκ ελαίνεζδ ηςκ εοπαεεζχκ), δζαιμνθχκεζ ιία κέμ-

ζηςζηή ακηίθδρδ, ακαβκςνίγμκηαξ ζε αοηά, ακαπυζπαζηα ζοκδεδειέκα, βκςζηζηά 

ζοζηαηζηά.  Δπζπθέμκ, επζζδιαίκμκηαξ ηδκ ακαπηολζαηή ημοξ δζάζηαζή, 

ακαδεζηκφεζ ημκ πνμκζηυ ημοξ παναηηήνα, ιε απμηέθεζια ηα ζοκαζζεήιαηα ημο 

εκήθζημο αηυιμο κα ιεηαθένμοκ επζδζχλεζξ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε πανεθεμφζεξ 

θάζεζξ ηδξ ακάπηολήξ ημο, αθθά ηαζ κα ηαείζηαηαζ επζεοιδηή, έςξ ηαζ μοζζχδδξ, 

δ ζφκδεζή ημοξ ιε ηδκ αθήβδζδ ηαζ, ςξ εη ημφημο, ηαζ ιε ηα ιοεζζημνήιαηα.  

Δπζπεζνχκηαξ κα απακηήζεζ ζημ ενχηδια βζα ηδκ δεζηή ζπμοδαζυηδηα ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηδκ πνμηίιδζή ημοξ έκακηζ ηδξ εθανιμβήξ ηακυκςκ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ηακμκζζηζηήξ δεζηήξ ηαζ ηδξ δεζηήξ δζαπαζδαβχβδζδξ, δ Λussbaum 

ελεηάγεζ, ζοβηεηνζιέκα, ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ ζοιπυκζαξ ηαζ ηδξ αβάπδξ.  Ρμ 

πνχημ, ςξ βεκζηυηενα απμδεηηυ ζοκαίζεδια ζημ δεζηυ πθαίζζμ, ιε ακαθμνέξ ζημ 

ένβμ ηςκ Schopenhauer, Rousseau, Adam Smith ηαζ Ανζζημηέθδ, αθθά ηαζ ζ‟ 

εηείκμ ηςκ εθθήκςκ ηαζ νςιαίςκ ζηςζηχκ, Spinoza, Kant, Nietzche ηαζ ημ 

δεφηενμ, ςξ πνμαθδιαηζηυ ηαζ οπμρήθζμ βζα ακααάειζζδ, έηζζ χζηε κα 

ακηζιεηςπίγεζ απμηεθεζιαηζηά ηα πνμαθήιαηα ηα μπμία πνμηαθεί,  υπςξ ημ 

παναηηήνα ηδξ ακάβηδξ, ημ πενζμνζζιέκμ ημο εκδζαθένμκημξ ηαζ ηδκ πζεακή 

ζφκδεζδ ιε ημ εοιυ ηαζ ηδκ αδδία.  Πημ πνχημ ιένμξ ημο αζαθίμο ηδξ ακαπηφζζεζ 

ηδ κέμ-ζηςζηή εεςνία ηδξ βζα ηα ζοκαζζεήιαηα, υπςξ ζηαπομθμβήεδηε ηαζ ζηδκ 

ακάθοζδ πμο πνμδβήεδηε, ζημ δεφηενμ εζζδβείηαζ έκα ηαεμδδβδηζηυ νυθμ βζα ηα 

ζοκαζζεήιαηα, ελεηάγμκηαξ ημ ζοκαίζεδια ηδξ ζοιπυκζαξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

ηακμκζζηζηήξ δεζηήξ, εκχ ζημ ηνίημ  ακαγδηά κα άνεζ ηα πνμαθήιαηα πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ημ ζοκαίζεδια ηδξ ενςηζηήξ αβάπδξ, 88  πνμηεζιέκμο μζ 

ηακμκζζηζηέξ εέζεζξ, ηζξ μπμίεξ πνμηείκεζ ηαζ μζ μπμίεξ θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ηδκ 

ακάθοζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημο πνχημο ιένμοξ, κα αθμνμφκ ηα ζοκαζζεήιαηα 

ζημ ζφκμθυ ημοξ. 

                                                           
88

 Θ Nussbaum κεωρεί απαραίτθτθ τθν απεμπλοκι του ςυναιςκιματοσ τθσ ερωτικισ αγάπθσ από τα 
προβλιματα που ςυνδζονται μ’ αυτό κακϊσ ςυμφωνεί με τον Proust ότι αυτό το ςυναίςκθμα βρίςκεται ςτθ 
ρίηα όλων των ςυναιςκθμάτων και επομζνωσ δε κα μποροφςε να ειςθγθκεί ζναν κακοδθγθτικό ρόλο τουσ 
ςτθν θκικι διαπαιδαγϊγθςθ απομονϊνοντάσ το. 
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Δπζπθέμκ, δ ακαθμνά ηδξ ζηδκ εκζοκαίζεδζδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ πναβιάηεοζδξ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ ηδξ ζοιπυκζαξ ζημ δεφηενμ ιένμξ ημο αζαθίμο, ακαδεζηκφεζ πηοπέξ 

ηδξ θακηαζζαηήξ ιεηαηυπζζδξ, μζ μπμίεξ ζοκδβμνμφκ οπέν ημο νυθμο ηδξ 

εκζοκαίζεδζδξ ζηδκ δεζηή δζαπαζδαβχβδζδ, ακηίεεηα ιε ημπμεεηήζεζξ89 μζ μπμίεξ 

ηδκ ακηζιεηςπίγμοκ ςξ έκα μοδέηενμ ιδπακζζιυ.  Νζ ζπεηζηέξ ιε ηδκ 

εκζοκαίζεδζδ ημπμεεηήζεζξ ηδξ Nussbaum, υπςξ επζζδιάκεδηακ ζηδκ ακάθοζδ 

πμο πνμδβήεδηε, ακαβκςνίγμοκ υηζ δ εκζοκαίζεδζδ πνμζακαημθίγεζ ημκ 

παναηδνδηή πνμξ ηα έλς, θεζημονβεί ζακ ζοκδεηζηυ ηνίημξ ακάιεζα ζηδκ 

παναηήνδζδ ηαζ ημ ζοκαίζεδια ηδξ ζοιπυκζαξ, αθθά ηαζ μπμζμδήπμηε άθθμ 

ζοκαίζεδια, ηαζ πνμζακαημθίγεζ ηδ δνάζδ. Ραοηυπνμκα δ  ακαβκχνζζδ ηδξ 

ακενχπζκδξ θφζδξ, ηδκ μπμία ελαζθαθίγεζ, πνμζδίδεζ ζηδκ εκζοκαίζεδζδ έκα 

εεηζηυ πνυζδιμ ηαζ, ςξ εη ημφημο, έκα εεηζηυ νυθμ ζηδκ δεζηή δζενεφκδζδ ηαζ 

ηαθθζένβεζα. 

Υζηυζμ, μζ πνμζπάεεζεξ ηδξ Nussbaum κα δζενεοκήζεζ ημ πθαίζζμ ημο δζαθυβμο 

δεζηήξ ηαζ θμβμηεπκίαξ ειπκέμκηαζ, ζε ιεβάθμ ααειυ, απυ πναηηζημφξ ζηυπμοξ. 

Ρυζμ απυ ημ ζοββναθζηυ ένβμ ηδξ, υζμ ηαζ απυ ηα ακηζηείιεκα δζδαζηαθίαξ ηδξ 

πνμηφπηεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ βζα ηδ ζφκεεζδ εκυξ ημζκςκζημφ πθαζζίμο 

ζοιαίςζδξ ηαζ δνάζδξ ααζζζιέκμο ζηζξ ανπέξ ηδξ ζζυηδηαξ ηαζ ηδξ δζηαζμζφκδξ. 

Ξμοεεκά δεκ ηαείζηαηαζ ειθακέζηενμξ αοηυξ μ πναηηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ημο 

θζθμζμθζημφ ηδξ ζημπαζιμφ απυ υ,ηζ ζημ ένβμ ηδξ Πνηεηηθή Γηθαηνζύλε, ημ μπμίμ 

εα επζπεζνήζμοιε κα ακαθφζμοιε ζηδ ζοκέπεζα, ακαδεζηκφμκηαξ ηονίςξ ηζξ 

παναιέηνμοξ ημο εηείκεξ, μζ μπμίεξ άπημκηαζ ηςκ πνμαθδιαηζζιχκ, μζ μπμίμζ 

απαζπμθμφκ αοηή ηδ ιεθέηδ. 

                                                           
89

 Βλ. για παράδειγμα Peonidis 2005: 48-49, ο οποίοσ κεωρεί ότι θ ενςυναίςκθςθ δεν είναι οφτε ικανι οφτε 
αναγκαία ςυνκικθ τθσ ςυμπάκειασ/ςυμπόνιασ (sympathy), ςτθν οποία και αποδίδει τον κακοριςτικό ρόλο 
ςτθν επιβεβαίωςθ και πρακτικι εφαρμογι των θκικϊν αξιϊν.  
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2.Γ Ποηεηηθή δηθαηοζύλε. Οη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο ινγνηερληθήο 

παηδείαο  ελόο δηθαζηή ζην όξακα θαη ηελ πξαθηηθή  

Γζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ δ Λussbaum έπεζ δεπηεί ηνζηζηή,90 δ μπμία, εηηυξ ηςκ 

άθθςκ ημ παναηηδνίγεζ αδφκαιμ, πενζμνζζιέκμ (reductive) ή ακαβςβζζηζηυ, 

βειάημ επακαθήρεζξ ηαζ αανεηυ.   Θαηά ηδκ ακάπηολή ηδξ, δ ηνζηζηή 

ζοβηεηνζιεκμπμζεί ηζξ ανκδηζηέξ ηδξ επζζδιάκζεζξ, ζοκδέμκηάξ ηζξ, ηονίςξ, ιε ημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ Λussbaum ακαθφεζ ημ ιοεζζηυνδια ημο Ληίηεκξ Γύζθνινη 

Θαηξνί, αθθά ηαζ ιε ηδκ εκ βέκεζ ακάθοζή ηδξ ημο νυθμο ηδξ θμβμηεπκίαξ.  

Ακαθμνζηά ιε ημ πνχημ ακηζηείιεκμ ηδξ ηνζηζηήξ, επζζδιαίκεηαζ ηάπμζα 

ακςνζιυηδηα, ηαεχξ δ δεζηυηδηα πμο πνμαάθθεηαζ ηνίκεηαζ ςξ πνμθακήξ βζα 

16πνμκμοξ ιαεδηέξ, ζημοξ μπμίμοξ παναδμζζαηά ακέεεηακ ηδκ ακάθοζδ ηςκ 

δεζηχκ ιδκοιάηςκ ημο ζοβηεηνζιέκμο ένβμο.  Ακαθμνζηά ιε ηδ δεφηενδ 

ηαηδβμνία, δ πνμαμθή ηδξ θμβμηεπκίαξ ςξ ζοιπθδνχιαημξ ηδξ κμιζηήξ εεςνίαξ 

ηαζ ηδξ δδιυζζαξ πμθζηζηήξ εεςνείηαζ ζζμπεδςηζηή βζα ηδ θμβμηεπκία, ςξ ηέπκδ, 

αθμφ ηδξ απμδίδεζ ιία ιμκαδζηή δεζηή αλία, ημ ηαθυ.  Ακηζιεηςπίγμκηαξ ηδ 

θμβμηεπκία εκ βέκεζ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηα νεαθζζηζηά ιοεζζημνήιαηα, ςξ 

ηαηάθθδθα αμδεήιαηα βζα ημοξ δζηαζηέξ, ημοξ μζημκμιμθυβμοξ ηαζ ημοξ 

δζαιμνθςηέξ ηδξ πμθζηζηήξ, αθήκεζ εηηεεεζιέκμ ημκ ακαβκχζηδ, οπμζηδνίγεζ δ 

ηνζηζηή, ζηδκ ηαηή θμβμηεπκία ηαζ  ημοξ ακαβκχζηεξ ιεβάθςκ ζοββναθέςκ, 

υπςξ μζ Λημζημβζέθζηζ, Θάθηα, Οάζξ ηαζ Θμγίκζηζ, έηπθδηημοξ, ηαεχξ μζ 

παναπάκς ζοββναθείξ ζοπκά εέθδζακ κα πανμοζζάζμοκ ηδκ εφεναοζηδ 

εοαζζεδζία ζακ ιζα νμιακηζηή απάηδ. 

Γεκ είκαζ υηζ δ Λussbaum δεκ πνμζθένεζ ζημ αζαθίμ ηδξ, Poetic Justice, (ζημ ελήξ 

PJ), έδαθμξ βζα ηδκ παναπάκς ηνζηζηή.  Νπμζμζδήπμηε δζααάζεζ ημ ζφκημιμ αοηυ 

πυκδιά ηδξ, εα δζαπζζηχζεζ αιέζςξ ηδ ζοπκή επακαθμνά εειάηςκ ηαζ ζδεχκ, 

ηαεχξ ηαζ ημκ πνμθακή παναηηήνα ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ημο ιοεζζημνήιαημξ ημο 

Θανυθμο Ληίηεκξ, αθθά ηαζ ηδκ επζιμκή ζηδκ  επζζήιακζδ πθεονχκ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ απυ δζαιμνθςηέξ ηδξ δδιυζζαξ 

πμθζηζηήξ, υπςξ δζηαζηέξ ηαζ μζημκμιμθυβμοξ, πνμηείκμκηαξ ιζα πνμζέββζζδ, δ 

μπμία δεκ αλζμπμζεί ημ ζφκμθμ ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναιέηνςκ.  Αοηυ πμο εα 

ιπμνμφζε, υιςξ, κα επζζδιακεεί οπέν ηδξ Λussbaum είκαζ υηζ βζα ηάπμζμκ, μ 

μπμίμξ είκαζ ελμζηεζςιέκμξ ιε ηα ζδιακηζηυηενα ένβα ηδξ, υπμο πναβιαηεφεηαζ 

πανυιμζα ακηζηείιεκα, ηα πνμαθήιαηα ελμιαθφκμκηαζ ιέζα απυ ηδκ μπηζηή ηςκ 

οπυθμζπςκ ακαθφζεχκ ηδξ.  Γζα πανάδεζβια, ημ πνυαθδια  πμο ιπμνεί κα 

πνμηφρεζ βζα ημκ ακαβκχζηδ ημκ εηηεεεζιέκμ ζηδκ ηαηή θμβμηεπκία, είκαζ 

δοκαηυκ κα πνμθδθεεί, ακ μ ηεθεοηαίμξ θάαεζ οπυρδ ημο ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ 

ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ πμο οπμδεζηκφεζ εκδεζηηζηά δ Λussbaum ζημ ένβμ ηδξ 

Love’s Knowledge. Ρα μ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα άθθεξ επζζδιάκζεζξ ηδξ ηνζηζηήξ, δ 

μπμία ηδξ έπεζ αζηδεεί, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ δεκ οπάνπμοκ αδοκαιίεξ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ, μζ μπμίεξ ημ εηεέημοκ ζ‟ αοηή ηδκ ηνζηζηή. 
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Γζα ημοξ ζημπμφξ υιςξ ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ, αλίγεζ κα επζζδιακεμφκ ηεκηνζηά 

ζδιεία, ηα μπμία οπμζηδνίγμοκ ηδκ επζπεζνμφιεκδ, ιέπνζ ζηζβιήξ, ηνζηζηή 

πανάεεζδ ηςκ επζπεζνδιάηςκ ηδξ Λussbaum, ακαθμνζηά ιε ημ νυθμ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή θζθμζμθία. 

Πημ πνχημ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο Poetic Justice, δζαθαίκεηαζ δ πνυεεζή ηδξ κα 

ακηζιεηςπίζεζ ηδ θμβμηεπκία ςξ παναδεζβιαηζηυ είδμξ δεζηήξ επζπεζνδιαημθμβίαξ 

ηαζ, ι‟ αοηυ ημκ ηνυπμ, κα ηδ ζοκδέζεζ ιε ημοξ θμνείξ ηδξ δζαιυνθςζδξ 

πμθζηζηήξ. «Ρμ ιοεζζηυνδια», θέεζ, επζπεζνχκηαξ κα ακαδείλεζ ηα ηονίανπα 

παναηηδνζζηζηά ημο, «μζημδμιεί έκα πανάδεζβια δεζηήξ επζπεζνδιαημθμβίαξ, ημ 

μπμίμ είκαζ ζοβηεηνζιέκμ ςξ πνμξ ημ πθαίζζυ ημο, πςνίξ κα βίκεηαζ ζπεηζηζζηζηυ,  

απ‟ ημ μπμίμ πνμηφπημοκ, δοκάιεζ, βεκζηεφζζιεξ ζοβηεηνζιέκεξ επζηαβέξ, ηαεχξ 

ιζα βεκζηή ζδέα ακενχπζκδξ εοδιενίαξ ζοζπεηίγεηαζ ιε ιία ζοβηεηνζιέκδ 

ηαηάζηαζδ». (PJ 8)  Αοηή δ επζζήιακζδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ακαθμνά ηδξ ζημκ 

Wayne Booth ηαζ ζημκ υνμ co-duction, (εκκμχκηαξ ιε ημκ υνμ αοηυ ηδ 

δναζηδνζυηδηα αλζμθυβδζδξ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηδ 

ζφβηνζζδ ημο οθζημφ ηδξ ακάβκςζδξ ηυζμ ιε ηδκ πνμζςπζηή ειπεζνία υζμ ηαζ ιε 

ηζξ ακηζδνάζεζξ ηαζ ηα επζπεζνήιαηα άθθςκ ακαβκςζηχκ), 91  ιαξ επζηνέπεζ κα 

ζοιπενάκμοιε βζα ηδ Λussbaum υηζ δ πνμηεζκυιεκδ δεζηή εεςνία ηδξ είκαζ 

ηακμκζζηζηή, ιδ ζπεηζηζζηζηή ηαζ ζοβηνζηζηή. 

Ξνμπςνχκηαξ έκα αήια παναπένα, ακαδεζηκφεζ, ζοβηεηνζιέκα, ηδκ δεζηή 

αλζμθυβδζδ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ ςξ δζαδζηαζία ηεκηνζηήξ ζπμοδαζυηδηαξ βζα ηδκ 

εκδιένςζδ ηςκ ημιέςκ, μζ μπμίμζ άπημκηαζ ηδξ δζαιυνθςζδξ πμθζηζηήξ, υηακ 

επζζδιαίκεζ υηζ: «…δ δεζηή αλζμθυβδζδ ηςκ ίδζςκ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ, ζε 

ζογήηδζδ ηυζμ ιε άθθμοξ ακαβκχζηεξ υζμ ηαζ ιε επζπεζνήιαηα ηδξ δεζηήξ ηαζ 

πμθζηζηήξ εεςνίαξ, είκαζ απαναίηδηδ, ακ δ ζοκεζζθμνά ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ 

πνυηεζηαζ κα είκαζ πμθζηζηά βυκζιδ.  Τάπκμοιε βζα ημ ηαθφηενμ ηαίνζαζια 

ακάιεζα ζηζξ πνμξ ελέηαζδ δεζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ ηνίζεζξ ηαζ ηζξ επζβκχζεζξ πμο 

πνμζθένμκηαζ απυ ημ ακάβκςζια…» (PJ 10).  Ξνυηεζηαζ βζα ιζα δζαηφπςζδ, δ 

μπμία εοιίγεζ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ακαγήηδζδξ αλαζηνραζηηθήο ηζνξξνπίαο. 

Ζ ζοιαμθή ηδξ θμβμηεπκίαξ  ζηζξ εκ θυβς επζζηήιεξ (πμθζηζηή, μζημκμιία, δίηαζμ) 

ζοβηεηνζιεκμπμζείηαζ απυ ηδ Λussbaum ιε ημ βεβμκυξ  υηζ δ θμβμηεπκία ιαξ  

αμδεά κα εέζμοιε ζηυπμοξ, εκχ μζ ιειμκςιέκεξ επζζηήιεξ ιαξ δίκμοκ ηα ιέζα 

ηδξ επίηεολήξ ημοξ, ή ημοθάπζζημκ αοηυ θαίκεηαζ κα οπμζηδνίγεζ ζπεηζηά ιε ηδκ 

μζημκμιία.  Δίκαζ θακενυ υηζ ζημ ζδιείμ αοηυ εα έπνεπε κα βίκεζ ηζ άθθμξ θυβμξ, 

ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ πμο πνμηφπημοκ αοημί μζ ζηυπμζ ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο 

εβηοιμκμφκ εκδεπυιεκεξ άηνζηεξ ημπμεεηήζεζξ. 
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Ζ Λussbaum ζημ ίδζμ ηεθάθαζμ ακαθένεηαζ ηαζ ζημ νυθμ αοηχκ, ηα μπμία, ζοπκά, 

έπεζ επζζδιάκεζ ςξ  ααζζηή ζοκζζηχζα  ημο ιοεζζημνήιαημξ, ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ.  

Σςνίξ κα απμηθίκεζ απυ ηδ εεχνδζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζημ ένβμ ηδξ Upheavals 

of Thought, επζζδιαίκεζ υηζ «ηα ζοκαζζεήιαηα είκαζ εκ δοκάιεζ αλζμθμβζηά ηαζ 

ααζίγμκηαζ, ςξ εη ημφημο, ζε ιία εεςνία πενί ημο αβαεμφ…αοηή δ εεςνία», 

ζοκεπίγεζ, «εα έπνεπε κα εθεβπεεί ζε ζπέζδ ιε  ηζξ δεζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ εεςνίεξ 

πμο έπεζ πνμηείκεζ δ θζθμζμθία…» εκχ ηαοηυπνμκα δζαηείκεηαζ υηζ «δ ακηίδναζδ 

ημο ακαβκχζηδ ήδδ οπμδεζηκφεζ ηάπμζεξ απυ αοηέξ ηζξ εεςνίεξ έκακηζ άθθςκ» 

ζοβηεηνζιέκα «απμδεζηκφεηαζ δφζημθμ κα ηαζνζάλμοκ ιε ημκ ςθεθζιζζιυ ηαζ είκαζ 

πμθφ πθδζζέζηενεξ πνμξ  μνζζιέκεξ πθεονέξ ηακηζακχκ ηαζ ανζζημηεθζηχκ 

απυρεςκ βζα ημ ακενχπζκμ μκ». (PJ 12) Ξνυηεζηαζ βζα ιία εέζδ ηδξ Nussbaum, δ 

μπμία εα πνμηφρεζ ηαζ απυ ηδκ ακάθοζδ ημο ιοεζζημνήιαημξ ημο Θανυθμο 

Ληίηεκξ Γύζθνινη Θαηξνί, ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ. 

Κία αηυιδ επζζήιακζδ αοημφ ημο ηεθαθαίμο αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, δζυηζ ζοκδέεηαζ 

ιε ημ νυθμ ημκ μπμίμ απμδίδεζ ζηδ θμβμηεπκία, υζμκ αθμνά ηδκ δεζηή ιυνθςζδ. 

Ξνυηεζηαζ βζα δφμ ζζπονζζιμφξ ηδξ ζπεηζηά ιε ηδκ ειπεζνία ημο ακαβκχζηδ. 

Ποβηεηνζιέκα ζε ιία πνμζπάεεζα ζοκαβςβήξ ζοιπεναζιάηςκ ακαθένεζ υηζ δ 

θμβμηεπκία: α) ελαζθαθίγεζ ηδκ επίβκςζδ, δ μπμία εα „πνεπε κα παίγεζ ηάπμζμ 

νυθμ  ηαηά ηδ δζαιυνθςζδ ηυζμ ηδξ δεζηήξ υζμ ηαζ ηδξ πμθζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ α) 

ακαπηφζζεζ δεζηέξ δελζυηδηεξ πςνίξ ηζξ μπμίεξ μζ πμθίηεξ δε εα ηαημνεχζμοκ κα 

ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ηαεμδδβμφιεκμζ ιυκμ απυ ηα ηακμκζζηζηά 

ζοιπενάζιαηα μπμζαζδήπμηε δεζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ εεςνίαξ, υζμ ελαζνεηζηή ηζ ακ 

είκαζ. (PJ12) 

Πημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο ελεηάγεζ ηδκ ηνζηζηή, ηδκ μπμία αζηεί ιε ημ 

ένβμ ημο μ Ληίηεκξ ζηζξ ςθεθζιζζηζηέξ εεςνίεξ, υηακ αοηέξ επδνεάγμοκ υθμοξ 

ημοξ ημιείξ δνάζδξ ηςκ οπμηεζιέκςκ πμο ηζξ αζπάγμκηαζ. 

Ζ ίδζα δδθχκεζ υηζ δ δζηή ηδξ ηνζηζηή ζε αοημφ ημο ηφπμο ηδκ μζημκμιζηή εεςνία 

ηαζ ηδκ μνεμθμβζηυηδηα ζοιιαπεί ιε ηδ θζθμζμθζηή εεςνία ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ ηαζ μζ ηνζκυιεκεξ μζημκμιζηέξ εεςνίεξ ζοιιαπμφκ ιε ημοξ 

οπμζηδνζηηέξ ημο θζθμζμθζημφ ςθεθζιζζιμφ, ιυκμ πμο μζ δζημί ηδξ ζφιιαπμζ 

είκαζ μ Kant, μ Rawls, μ Mill, μ Smith, μ Dewey  ηαζ μ Ανζζημηέθδξ ηαζ υπζ μ 

Bentham ηαζ μ Sidgwick. (PJ 19) 

Πηδ ζοκέπεζα, δίκεζ ηέζζενα παναηηδνζζηζηά ημο μζημκμιζημφ ςθεθζιζζιμφ, ηα 

μπμία ελεηάγμκηαζ απυ ημ Ληίηεκξ, ιέζα απυ έκα παναηηήνα ημο ιοεζζημνήιαηυξ 

ημο, μ μπμίμξ εκζανηχκεζ  αοηή ηδ θζθμζμθία γςήξ (PJ 20-27).  Ζ ελέηαζδ 

απμδεζηκφεζ υηζ μζ επζθμβέξ ημο ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα οπμκμιεφμοκ ημκ 

οπμηζεέιεκμ επζζηδιμκζηυ παναηηήνα ηδξ εεςνίαξ, ηαεχξ απμηοβπάκεζ κα θάαεζ 

οπυρδ ημο υθα ηα ζπεηζηά ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδ γςή ημο ιειμκςιέκμο 
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αηυιμο, ιε απμηέθεζια ηα εκδζαθένμκηα ημο ιειμκςιέκμο αηυιμο κα 

εοζζάγμκηαζ ζημ αςιυ ηδξ ιεβζζημπμίδζδξ ηδξ εοηοπίαξ ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο, 

ηδκ μπμία πνμαάθθεζ  μ ςθεθζιζζιυξ. 

Πημ ίδζμ ηεθάθαζμ ακαθένεηαζ ηαζ ζε υ,ηζ εεςνεί λεπςνζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ 

ιοεζζημνδιάηςκ ζε ζπέζδ ιε άθθα είδδ αθδβήζεςκ, παναηηδνζζηζηυ ημ μπμίμ 

ακηακαηθά ηδκ ειιμκή ημοξ ζηζξ πμζμηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ημο ηυζιμο, ημ δεζηυ 

εκδζαθένμκ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ γςήξ ηςκ παναηηήνςκ ζηζξ πενζπέηεζέξ 

ημοξ ιέζα ζηα ζοβηεηνζιέκα πθαίζζα δνάζδξ ημοξ, αθθά ηαζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ 

ακάδεζλδξ ημο εζςηενζημφ ημοξ ηυζιμο.  Ξνυηεζηαζ βζα ημ ίδζμ παναηηδνζζηζηυ ημ 

μπμίμ ακηακαηθά ημ εκδζαθένμκ ημο νεαθζζηζημφ ιοεζζημνήιαημξ, ηονίςξ,  βζα ημ 

ζοκδεζζιέκμ, ηζξ ηαεδιενζκέξ γςέξ ηαζ ημοξ αβχκεξ ζοκδεζζιέκςκ ακενχπςκ.  

Αοηυ ημ ζδιείμ έπεζ ημκζζηεί ηαζ ζημ αζαθίμ ηδξ Upheavals of Thought, υπμο 

ακηζδζαζηέθθμκηαζ ηα ιοεζζημνήιαηα ιε ηζξ ηναβςδίεξ, ςξ πνμξ ηα ειπθεηυιεκα 

πνυζςπα: εεμί ηαζ ήνςεξ, ζηζξ ηναβςδίεξ, ηαεδιενζκμί άκενςπμζ ζηα νεαθζζηζηά 

ιοεζζημνήιαηα, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα ακαδείλεζ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ δεφηενςκ κα 

ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ ζφβπνμκςκ ακενχπςκ ιε έκα πζμ άιεζμ ηνυπμ.  

Ν ηνυπμξ, ιε ημκ μπμίμ ημ επζηοβπάκμοκ αοηυ ηα ιοεζζημνήιαηα, είκαζ 

πνμζηαθχκηαξ ιαξ  κα ειπθαημφιε ζηζξ ιμίνεξ άθθςκ ακενχπςκ, πανυιμζςκ ιε 

ιαξ, ιέζς ζοιπαεδηζηήξ θζθίαξ ηαζ ηαφηζζδξ, ιέζς ηδξ εκζοκαίζεδζδξ. 92 (PJ 35) 

Αοηυ πμο οπμζηδνίγεζ δ Λussbaum είκαζ υηζ ηυζμ δ επζζηήιδ υζμ ηαζ μ ιόγνο 

δζαθςηίγμκηαζ ιέζς ηδξ θμβμηεπκίαξ (απυ αοηυ πμο απμηαθεί fancy ηαζ πμο 

επελδβεί ςξ κεηαθνξηθή θαληαζία), έηζζ χζηε κα θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ηδκ 

πμθοπθμηυηδηα, ηδ δζαηνζηυηδηα ηαζ ηδκ εθεοεενία ημο ακηζηεζιέκμο ημοξ 

(πνμηεζιέκμο βζα ακενχπμοξ). 

Πημ ηνίημ ηεθάθαζμ, ιε ηίηθμ Οξζνινγηθά πλαηζζήκαηα, ακηζιεηςπίγεζ ηέζζενζξ 

εκζηάζεζξ ηαηά ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηνίζεςκ. Πηδ ζοκέπεζα, ακηθχκηαξ επζπεζνήιαηα απυ ημ ένβμ ημο 

Adam Smith, Moral Sentiments, λεπςνίγεζ ημκ υνμ ζεαηήο κε επζπθξηζία 

(judicious spectator), ημο μπμίμο μζ ηνίζεζξ οπμηίεεηαζ υηζ πανέπμοκ έκα 

πανάδεζβια δδιυζζαξ μνεμθμβζηυηδηαξ. Απυ ηδκ ακάθοζδ ηδξ ζηάζδξ εκυξ 

ηέημζμο παναηδνδηή πνμηφπηεζ υηζ δ ζοιπαεδηζηή ηαφηζζδ δεκ επανηεί βζα κα 

έπμοιε μνεμθμβζηή εέαζδ ηαζ, ςξ εη ημφημο, ηαείζηαηαζ ακαβηαίμ κα 

ζοιπθδνςεεί αοηή δ εέαζδ ιε ηδκ  ελζπλαηζζεηηθή ζπκκεηνρή (empathetic 

participation) ηαζ ηδκ ελςηενζηή αλζμθυβδζδ. Ξζζηεφμκηαξ μ Smith υηζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ααζίγμκηαζ ζε πεπμζεήζεζξ ηαζ επζπεζνήιαηα, δεκ δζζηάγεζ κα 

απμδχζεζ ζημκ παναηδνδηή αοηυκ πθμφζζα ζοκαζζεήιαηα. Ζ Λussbaum 

πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίζεζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ πνμζεέηεζ 

δφμ αηυιδ πνμτπμεέζεζξ: α) κα αλζμπμζμφκ πναβιαηζηά βεβμκυηα, δδθαδή κα 

εκδιενχκμκηαζ απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ζπεηζηά ιε ηα ζοιαάκηα πμο αθμνμφκ ηα 
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δνχκηα οπμηείιεκα ηαζ α) κα έπμοκ αθδεή ακηίθδρδ ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ ηςκ 

βεβμκυηςκ αοηχκ βζα ηα εκδζαθενυιεκα ιένδ. πςξ μζ άθθεξ ηνίζεζξ ιαξ, 

οπμζηδνίγεζ δ Λussbaum, εα πνέπεζ κα εθέβπμκηαζ ςξ πνμξ ηδ ζοκεηηζηυηδηά 

ημοξ ιε ηζξ άθθεξ ειπεζνίεξ ιαξ ηαζ ηζξ δεζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ εεςνίεξ. Ξνμηεζιέκμο 

κα ιδκ παναπθακδεμφιε απυ ηα ιοεζζημνήιαηα, είηε ςξ πνμξ ημ ααειυ 

ζπμοδαζυηδηαξ ηςκ δζαδναιαηζγυιεκςκ βεβμκυηςκ, είηε ςξ πνμξ ηδκ αθήεεζα ηςκ 

ζζημνζηχκ ηαζ επζζηδιμκζηχκ βεβμκυηςκ, εα ιπμνμφζαιε κα οζμεεηήζμοιε ημ 

ηνζηήνζμ co-duction, ημ μπμίμ εέηεζ μ Booth, δδθαδή ηδκ ηαεμδδβδηζηή ημζκή 

επελενβαζία ηςκ ιδκοιάηςκ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο ηαζ ιέζα απυ ηδκ ηνζηζηή 

δεζηχκ εεςνζχκ, αθθά  ηαζ ιέζα απυ υ,ηζ απμηαθεί θηιηθή ζπκβνπιή, εκκμχκηαξ 

ηδ ζογήηδζδ ιε ημοξ άθθμοξ ακαβκχζηεξ. Αοηυ πμο εα πνμηφρεζ ηυηε, εα είκαζ, 

ακάιεζα ζε άθθα, κα επζηναπεί ζηδκ θακηαζία ημο ακαβκχζηδ κα εκημπίζεζ ηαζ, 

ζηδ ζοκέπεζα, κα ηθμκίζεζ ζενανπήζεζξ ααζζζιέκεξ ζημ θφθμ, ηδ θοθή ηαζ ηδκ 

ηάλδ, μδδβχκηαξ, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, πνμξ ιία ημζκςκζηή ζζυηδηα. 

Πημ ηέηανημ ηεθάθαζμ, ιε ηίηθμ Πνηεηέο σο Γηθαζηέο, ε Λussbaum ακηζηίεεηαζ ζημ 

ζηεπηζηζζιυ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ άπμρδ ημο Stanley Fish υηζ, πςνίξ ηνζηήνζα, 

ηα μπμία οπενααίκμοκ ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ ακενχπζκδ ενιδκεοηζηή 

δναζηδνζυηδηα, απμιέκμοιε έκα παζπκίδζ πμθζηζηχκ ηαζ ζζημνζηχκ δοκάιεςκ, ημ 

μπμίμ ιαξ ζπνχπκεζ κα πζζηέρμοιε μνζζιέκα πνάβιαηα, αθθά δεκ ιαξ επζηνέπεζ 

κα δζηαζμθμβήζμοιε, ααζζζιέκμζ ζε ανπέξ, ηζξ πεπμζεήζεζξ ιαξ, δδθαδή υηζ δεκ 

είκαζ πθέμκ εθζηηή δ μνεμθμβζηή αζηζμθυβδζδ. Θαηά ηδ Λussbaum, δ ημπμεέηδζδ 

ημο Fish έπεζ ςξ αθεηδνία ηδκ οζμεέηδζδ ημο άηαιπημο επζζηδιμκζημφ ιμκηέθμο.  

Ρυζμ δ κμιμεεζία,  υιςξ, υζμ ηαζ δ δεζηή δείπκμοκ υηζ ιπμνμφιε κα 

επζηαθεζημφιε πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ζζπονά επζπεζνήιαηα ή πενζζζυηενμ ή 

θζβυηενμ οπεναζπίζζιεξ εέζεζξ.  Ζ Λussbaum επζηαθείηαζ ημκ ζζπονζζιυ ημο 

Ανζζημηέθδ υηζ δ επζπεζνδιαημθμβία ζηδκ δεζηή ηαζ ηδκ πμθζηζηή πνέπεζ κα είκαζ 

δζαθμνεηζηή απ‟ ηδκ παναβςβζηή επζπεζνδιαημθμβία ηδξ επζζηήιδξ, βζαηί πνέπεζ 

κα αζπμθείηαζ ιε έκα πζμ εειεθζαηυ ηνυπμ ιε ηδκ ζζημνζηή αθθαβή, ηδκ 

πμθοπθμηυηδηα ηςκ πναβιαηζηχκ πναηηζηχκ πθαζζίςκ ηαζ ηδκ πμζηζθμιμνθία ηςκ 

πενζπηχζεςκ, πνμηεζιέκμο κα δχζεζ ιζα δζάζηαζδ, ζηδκ μπμία ηαζ δ δζηαζζηή 

πναηηζηή πνέπεζ κα εοαζζεδημπμζδεεί ηαζ κα ηδ θάαεζ οπυρδ ηδξ, ζηνέθμκηαξ ηδκ 

πνμζμπή ηδξ, εηηυξ απυ ημοξ βεκζημφξ ηακυκεξ, ηαζ ζηζξ εκαθθαζζυιεκεξ 

πενζζηάζεζξ ηαζ ηζξ δεζηέξ αλίεξ.  Σνδζζιμπμζεί, επμιέκςξ, ημκ υνμ ινγνηερληθή 

θαηαλόεζε ζοκδέμκηάξ ημκ ιε ηδ εεχνδζδ ηδξ ηάεε γςήξ ςξ ελαημιζηεοιέκδξ. 

Πηδ ζοκέπεζα, ακηζδζαζηέθθεζ αοηυκ πμο απμηαθεί ινγνηερληθό δηθαζηή (literary 

judge) ηαζ ζημκ μπμίμ απμδίδεζ υθα ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

εκδιένςζδξ, ιε ηονίανπμ παναηηδνζζηζηυ ηδκ ανζζημηεθζηή έιθαζδ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ζημζπείμ, ημ μπμίμ οπάνπεζ ζημ δεδηθαζκέλν (common law), ιε 

ηέζζενα άθθα  ιμκηέθα δζηαζηχκ, ηα μπμία είκαζ επίζδξ απμδεηηά, ζε ηάπμζμ 

ααειυ. Θέηεζ, ςζηυζμ, ςξ πνμτπυεεζδ αοηή δ θμβμηεπκζηή εκδιένςζδ  κα 

θεζημονβεί απανέβηθζηα ιέζα ζηα πθαίζζα ημο επίζδιμο δζηαζηζημφ νυθμο. 
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Ακ ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ απυρεςκ ηδξ Λussbaum, ακαθμνζηά ιε ημ ιμκηέθμ ημο 

δζηαζηή, μ μπμίμξ έπεζ ηζξ ανεηέξ ημο  παναηδνδηή ιε εοεοηνζζία, δδθαδή ημο 

ηαηάθθδθμο ακαβκχζηδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο, δεκ έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ημ 

πνμξ ελέηαζδ εέια ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή θζθμζμθία, 

θςηίγεζ, υιςξ, απυ ιία αηυιδ μπηζηή βςκία ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ Λussbaum 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ θμβμηεπκία είκαζ ζε εέζδ κα ζοιαάθεζ ζε ιία ζεζνά άθθςκ 

ημιέςκ ηδξ γςήξ ημο ακενχπμο, ιε απμηέθεζια κα απακηά ηυζμ ζε εκζηάζεζξ 

πμο δζαηοπχκμκηαζ απυ άθθμοξ θζθμζυθμοξ, υπςξ έπμοκ ακαθενεεί ηαζ 

παναπάκς, αθθά ηαζ ζε δζηέξ ιαξ αιθζαμθίεξ ζπεηζηά ιε ημ ηαηά πυζμ ιπμνμφιε 

κα ζζπονζζημφιε, αάζζια, υηζ έκαξ ημιέαξ ηδξ πκεοιαηζηήξ δνάζδξ ημο 

ακενχπμο, μ μπμίμξ έπεζ ζπέζδ ιε ηδ ιοεμπθαζία, ιπμνεί κα εκζζπφζεζ 

ζζπονζζιμφξ, μζ μπμίμζ άπημκηαζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

 

Αλαθεθαιαίσζε 

Ακαηεθαθαζχκμκηαξ, απυ ηδ ζοκμθζηή ελέηαζδ ηςκ ένβςκ ηδξ Λussbaum, ηα 

μπμία πενζθαιαάκμκηαζ ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ απυρεςκ ηδξ θζθμζυθμο ζπεηζηά ιε 

ημ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή θζθμζμθία, ιπμνμφιε κα ακαθενεμφιε ζηα 

ζδιακηζηυηενα ζδιεία-ζηαειμφξ ηδξ ζηέρδξ ηδξ, ηα μπμία άπημκηαζ ημο 

ακηζηεζιέκμο αοηήξ ηδ ιεθέηδξ. 

 

Βαζζηή εέζδ ηδξ Λussbaum είκαζ υηζ ηα νεαθζζηζηά ιοεζζημνήιαηα είκαζ  

πμθφηζιμζ ηαζ ακακηζηαηάζηαημζ θμνείξ δεζηήξ θζθμζμθζηήξ ζηέρδξ.   Δζηζάγμκηαξ  

δ θμβμηεπκία ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηαζ πανέπμκηαξ επανηείξ 

ακαθφζεζξ ηςκ ζοκεδηχκ, ιέζα ζηζξ μπμίεξ ζοιααίκμοκ ηα βεβμκυηα, αθθά ηαζ 

ηςκ ειπεζνζχκ, μζ μπμίεξ εκδιενχκμοκ ηζξ επζθμβέξ ηςκ παναηηήνςκ ηδξ, 

θαίκεηαζ κα ιπμνεί κα επελενβάγεηαζ ηαθφηενα ζημζπεία ηδξ ανζζημηεθζηήξ δεζηήξ 

εεςνίαξ.  Ζ ζπέζδ δεζηήξ ηαζ θμβμηεπκίαξ πνμηφπηεζ, επίζδξ, ηαηά ηδ Λussbaum, 

απυ ημ βεβμκυξ υηζ ημ φθμξ ημο ένβμο επδνεάγεηαζ απυ ημ πενζεπυιεκμ.  Ζ 

ημπμεέηδζή ηδξ βζα ηα ζοκαζζεήιαηα, ηα μπμία εεςνεί ςξ αλζαηά θμνηζζιέκεξ 

ηνίζεζξ, ηαεχξ ηαζ δ βκςζηζηή δζάζηαζδ πμο ημοξ απμδίδεζ ιέζς ηδξ ζφκδεζήξ 

ημοξ ιε ηζξ πεπμζεήζεζξ,  ζοκδβμνμφκ οπέν ηδξ άπμρδξ υηζ αοηά ζοιιεηέπμοκ 

ζηδκ δεζηή ηαθθζένβεζα ηαζ, ςξ εη ημφημο, ζηδκ ακάδεζλδ, ιε έκακ αηυιδ ηνυπμ, 

ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ, ηα μπμία ηα πνμηαθμφκ, ςξ θμνέςκ ηδξ δεζηήξ βκχζδξ.  Ζ 

ιεθέηδ μνζζιέκςκ ζοκαζζεδιάηςκ, υπςξ ηδξ ζοιπυκζαξ ηαζ ηδξ ενςηζηήξ αβάπδξ,  

ζοβηεηνζιεκμπμζεί ημκ ηνυπμ επίδναζδξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζηδκ δεζηή 

ηαθθζένβεζα ηαζ ακαδεζηκφεζ ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο νυθμο ηδξ  εκζοκαίζεδζδξ ςξ 

πνμτπυεεζδξ, ακ ηαζ υπζ επανημφξ, ηαηά ηδ βκχιδ ηδξ θζθμζυθμο, βζα ηδκ 

ακάδοζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ επζθμβχκ  ηαζ ηδξ δνάζδξ 

ημο αηυιμο.  Ρέθμξ, δ Nussbaum επζζδιαίκεζ ημ πναηηζηυ ακηίηνζζια ηδξ 
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οπμζηδνζγυιεκδξ ζπέζδξ δεζηήξ ηαζ θμβμηεπκίαξ.  Ξναηηζηυ ακηίηνζζια, ημ μπμίμ 

πνμηφπηεζ ηυζμ απυ ηδ ζοιιεημπή ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ ακάδεζλδ δεζηχκ 

ζηάζεςκ, μζ μπμίεξ επζαεααζχκμοκ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ ηακμκζζηζηχκ εεςνζχκ 

απυ ηζξ μπμίεξ ειπκέμκηαζ, υζμ ηαζ απυ ηδκ υλοκζδ ηδξ δεζηήξ εοαζζεδζίαξ, πμο 

πνμηαθεί δ θμβμηεπκία, χζηε κα βίκεηαζ ακηζθδπηή δ αανφηδηα παναβυκηςκ, μζ 

μπμίμζ επδνεάγμοκ ηδκ πνάλδ ηαζ, ζοκαηυθμοεα, ηδκ υπμζα ηνίζδ ηαζ απμηίιδζδ 

ηδξ ζοιπενζθμνάξ. 

Ν Colin McGinn ειπκέεηαζ απυ ηζξ ίδζεξ δζαζζεήζεζξ πμο ηαεμδδβμφκ ηδ ζηέρδ ηαζ 

ηζξ ημπμεεηήζεζξ ηδξ Nussbaum ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ ηςκ δφμ πεδίςκ 

ζημπαζιμφ ηαζ δδιζμονβίαξ, αθθά ηαζ ηδ δοκαηυηδηα άζηδζδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ.  Κεηαθένεζ, υιςξ, ηδ ζογήηδζδ απυ ημ επίπεδμ ηδξ ημζκςκζηήξ 

πναηηζηήξ ηαζ ηδξ αζςιέκδξ ειπεζνίαξ, ηυζμ ηςκ δνχςκ υζμ ηαζ ηςκ 

ακαβκςζηχκ, ζημ επίπεδμ ηδξ ακάθοζδξ ηςκ ηεκηνζηχκ εκκμζχκ, μζ μπμίεξ 

ζοκζζημφκ ημοξ πυθμοξ ηδξ δζαιάπδξ.  Δπζδζχημκηαξ κα απμηοπςεμφκ μζ πζμ 

ηαίνζεξ ζοκζζηχζεξ ηδξ ζογήηδζδξ, δ μπμία δζελάβεηαζ βφνς απυ ηζξ ζπέζεζξ ηδξ 

θζθμζμθίαξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ, εα ζηναθμφιε, ζηδ ζοκέπεζα, ζηδ ζοιαμθή ημο 

Colin McGinn ζηδ ζφβπνμκδ αοηή δζαιάπδ, ηαεχξ δ ναζζμκαθζζηζηή ημο 

πνμμπηζηή απμδεζηκφεηαζ υπζ ιυκμ πμθοεπίπεδδ, αθθά ηαζ δζαθςηζζηζηή ςξ πνμξ 

ημοξ υνμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ πναβιαημπμζείηαζ μ δζάθμβμξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν 

 

3. Α Colin McGinn: Η Αηζζεηηθή ηεο Ηζηθήο 

Δηζαγσγηθέο επηζεκάλζεηο 

Ζ επζθμβή ηδξ ελέηαζδξ ημο ένβμο ημο Colin McGinn Ethics Evil and Fiction, (ζημ 

ελήξ EEF), οπαβμνεφηδηε απυ ημ δζηηυ παναηηήνα ημο ένβμο.  Πημ αζαθίμ αοηυ μ 

McGinn ελεηάγεζ ηυζμ ιεηαδεζηά γδηήιαηα ηα μπμία άπημκηαζ ηδξ θφζδξ ηδξ 

δεζηήξ βκχζδξ ηαζ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηςκ εκκμζχκ, μζ μπμίεξ ειπθέημκηαζ 

ζηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ, υζμ ηαζ ηακμκζζηζηά γδηήιαηα πναηηζημφ εκδζαθένμκημξ, ηα 

μπμία ηνίκεζ ηαηάθθδθμ κα δζενεοκήζεζ ζ‟ έκα πχνμ, βζα ημκ μπμίμ πζζηεφεζ υηζ 

ηαημνεχκεζ κα βεθονχζεζ παναδεζβιαηζηά ημ βεκζηυ ιε ημ εζδζηυ, υπςξ είκαζ μ 

πχνμξ ηδξ θμβμηεπκίαξ.  Ζ επζηέκηνςζδ ζημ παναηηήνα ηαζ ηδκ ροπμθμβία ημο 

ακενχπμο, ζηδκ μπμία ααζίγεηαζ δ θμβμηεπκζηή πναηηζηή, οπμζηδνίγεζ υηζ ιπμνεί 

κα θςηίζεζ παναιεθδιέκεξ πηοπέξ ηδξ δεζηήξ ζογήηδζδξ, ηαεχξ, ηαηά ηδ βκχιδ 

ημο, δ θμβμηεπκζηή πναβιάηεοζδ ηςκ ακενχπζκςκ εειάηςκ είκαζ δοκαηυκ κα 

ειπθμοηίζεζ ιε ηαηαθοηζηυ ηνυπμ ηδκ δεζηή ζογήηδζδ βζα ημκ ηαηυ ηαζ βζα ημκ 

εκάνεημ άκενςπμ. 

Κε ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζεφνοκζδ ηςκ ιεευδςκ πνμζέββζζδξ γδηδιάηςκ δεζημφ 

εκδζαθένμκημξ, ηδκ μπμία πνμηείκεζ, μ McGinn βκςνίγεζ υηζ εα ηζκδεεί ζε  έκα «ιδ 

ηυπμ», δζυηζ ημ ιμκαδζηυ πεδίμ πναβιάηεοζδξ εα είκαζ ημ πεδίμ ηςκ 

ιοεζζημνδιαηζηχκ παναηηήνςκ.  Ξζζηεφεζ, ςζηυζμ, υηζ δ δζεφνοκζδ είκαζ ηαζ 

εειζηή ηαζ επζαεαθδιέκδ, ακ δ δεζηή θζθμζμθία εεθήζεζ κα ακηαπμηνζεεί ζ‟ αοηυ 

πμο μ McGinn εεςνεί ααζζηυ ηδξ ηαεήημκ,  ηδκ ακηαπυηνζζδ, δδθαδή, ζηδκ 

πμζηζθμιμνθία ηδξ δεζηήξ ειπεζνίαξ ζ‟ υθμ ημ εφνμξ ηδξ δεζηήξ γςήξ93 ηαζ ακ 

εεθήζεζ κα επζπεζνήζεζ κα βεθονχζεζ ημ πάζια ακάιεζα ζηδ εεςνία ηαζ ηδκ 

πναβιαηζηή γςή, ημ μπμίμ ζοπκά δ θζθμζμθία ηαηδβμνείηαζ υηζ ζοκηδνεί. 

Ν McGinn δζαηοπχκεζ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ οπάνπμοκ δεζηά γδηήιαηα ηα μπμία δεκ 

έπμοκ βίκεζ ακηζηείιεκα ιεθέηδξ απυ ηδκ δεζηή θζθμζμθία. Έηζζ βζα ηδ δζενεφκδζή 

ημοξ ζηνέθεηαζ ζηδκ ακάθοζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ, πνάβια πμο  

ζοπκά οπμδεζηκφεζ ηαζ δ θμβμηεπκζηή ηνζηζηή, ηαεχξ ημκίγεζ ηδ ζδιαζία ηςκ 

πνάλεςκ ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ. Ζ ακηίδναζή ιαξ, βκςζηζηή ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηή, είκαζ αοηή, δ μπμία, ζφιθςκα ιε ημκ McGinn, ιπμνεί κα νίλεζ 

θςξ ζηζξ παναιεθδιέκεξ πηοπέξ ηδξ δεζηήξ πνμαθδιαηζηήξ. Ζ ακάθδρδ αοημφ 

ημο ένβμο οπμζηδνίγεηαζ απυ ηδ ζηέρδ υηζ, ηαεχξ δ δεζηή θζθμζμθία δζαπενκά 

ηδκ ειπεζνία ηδξ γςήξ ηαζ δ θμβμηεπκία αζπμθείηαζ ιε ημ πχξ αζχκεηαζ αοηή δ 

ειπεζνία, δ δεζηή θζθμζμθία είκαζ δοκαηυκ, ιέζς ηδξ θμβμηεπκίαξ, κα ανεζ έκα 

ηνυπμ κα ζοθθάαεζ ηαζ κα εηθνάζεζ  ηδκ ειπεζνία ηδξ δεζηήξ γςήξ. 

                                                           
93

 McGinn 1997: 2 
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Υξ πνμξ ηζξ ιεηαδεζηέξ ημπμεεηήζεζξ ημο, μ McGinn δδθχκεζ υηζ εα οπεναζπζζηεί 

ιζα ζζπονά ακηζηεζιεκζημηναηζηή ή βκςζζμηναηζηή εεςνία ηδξ δεζηήξ αθήεεζαξ, 

ιζα εεςνία, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ δεκ ακάβμκηαζ ζε κμδηζηέξ 

ηαζ ζηδκ μπμία δ δεζηή βκχζδ ηαηέπεζ έκα status ζζυηζιμ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή. 

Ν Colin McGinn δεκ ηνφαεζ ηδκ ακηζπάεεζά ημο βζα ηάεε ιμνθή δεζημφ 

ζηεπηζηζζιμφ, ζπεηζηζζιμφ ηαζ οπμηεζιεκζζιμφ, ηάζεζξ, ηζξ μπμίεξ επζδζχηεζ κα 

ακηζιεηςπίζεζ, ακηζπαναεέημκηαξ ζε αοηέξ έκακ δεζηυ ακηζηεζιεκζζιυ, ηαζ ιάθζζηα 

απεθεοεενςιέκμ απυ ηδκ ηδδειμκία ηδξ ενδζηείαξ. Κε αοηή ημο  ηδκ 

ημπμεέηδζδ, εθπίγεζ κα απμηαηαζηήζεζ ηδκ αθήεεζα ηαζ ηδ βκχζδ ιέζα ζημοξ 

ηυθπμοξ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ, ένβμ πμο ακαθαιαάκεζ ζημ δεφηενμ ηαζ ηνίημ 

ηεθάθαζμ  ημο αζαθίμο ημο. 

Πημ δεφηενμ ηεθάθαζμ,  ακαθφμκηαξ ηδκ έκκμζα ηδξ ηαθμζφκδξ ςξ ηεκηνζηήξ 

δεζηήξ έκκμζαξ,  επζηίεεηαζ ζε μπμζεζδήπμηε ροπμθμβζζηζηέξ ηαζ θοζζμηναηζηέξ 

ηάζεζξ ηδξ ιδ  βκςζζμηναηζηήξ  πανάδμζδξ, δζυηζ αοηέξ μδδβμφκ ζημ ζπεηζηζζιυ.  

Πημ ηνίημ ηεθάθαζμ, ελεηάγμκηαξ ηδ  βκχζδ  ηδξ ηαθμζφκδξ, παναθθδθίγεζ ηδκ 

δεζηή ιε ηδ ιαεδιαηζηή βκχζδ ακαδεζηκφμκηαξ ιζα a priori δζάζηαζή ηδξ.  Πηα 

οπυθμζπα  ηεθάθαζα  αζπμθείηαζ ιε ηδ βκχζδ ημο ηαθμφ ηαζ ημο ηαημφ, ιέζα απυ 

ιία ροπμθμβζημφ ηφπμο ακάθοζδ ημο ηαημφ, αθθά, ηαοηυπνμκα, ηαζ ιέζα απυ ιζα 

ζφκδεζδ ημο ηαθμφ ιε ηδκ μιμνθζά ηδξ ροπήξ επζπεζνχκηαξ ηδ ζφκδεζδ δεζηήξ 

ηαζ αζζεδηζηήξ (ή αθθζχξ ηδξ δεζηήξ ηαζ αζζεδηζηήξ αλίαξ).  Νζ παναηηήνεξ, ηέθμξ, 

ακαθφμκηαζ, ιέζα απυ ηδ θεπημιενή παναημθμφεδζή ημοξ ζε δφμ θμβμηεπκζηά 

ένβα ζε ιζα ζδζυηοπδ πνμζπάεεζα ζαθχξ δζαηνζηή απυ ηδκ ηνέπμοζα θμβμηεπκζηή 

ηνζηζηή. 

Αθμφ πανμοζζάζαιε, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, ημ ζπεδζάβναιια ημο πνμξ ελέηαζδ 

ένβμο ημο McGinn, ηαεχξ ηαζ ημοξ πνμααθθυιεκμοξ ζηυπμοξ ηαζ ημ βεκζηυ ημο 

πνμζακαημθζζιυ, ιπμνμφιε κα επζπεζνήζμοιε κα δζενεοκήζμοιε α) ζε πμζμ ααειυ 

μ McGinn πεηοπαίκεζ υ,ηζ ελαββέθθεζ, ιέζα απυ ιζα πζμ πνμζεηηζηή 

παναημθμφεδζδ ηςκ επζπεζνδιάηςκ ημο ηαηά ηεθάθαζμ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ηνζηζηήξ, 

ηδκ μπμία αοηά έπμοκ πνμηαθέζεζ ηαζ α) ζε πμζμ ααειυ ημ ένβμ ημο θεζημονβεί, 

υπςξ έπεζ οπμζηδνζπεεί, «ζακ ιζα πνμεζδμπμίδζδ βζα θζθμζυθμοξ πμο εα 

επζπεζνήζμοκ κα ηζκδεμφκ ακέημζιμζ ζημ βυκζιμ αθθά μθζζεδνυ έδαθμξ ηδξ 

ηέπκδξ».94 

 

3.Α 1 Η θύζε ησλ εζηθώλ ηδηνηήησλ κέζα από ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

ςπρνινγηζκνύ 

Δίδαιε υηζ πεπμίεδζδ ημο McGinn είκαζ πςξ  δ δεζηή έπεζ βκςζηζηυ παναηηήνα ιε 

αλζχζεζξ ζηδκ αθήεεζα ηαζ υηζ μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ έπμοκ ακηζηεζιεκζηυ status.  Πημ 
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δεφηενμ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο ημο αζπμθείηαζ ιε ηδκ δεζηή ζδζυηδηα ηδξ 

ηαθμζφκδξ, ιε ζημπυ κα απαθθάλεζ ηδκ ακάθοζή ηδξ απυ ηζξ αζηζάζεζξ ημο 

ροπμθμβζζιμφ, ηαεχξ αθέπεζ υηζ αοηυξ ακαπυθεοηηα μδδβεί ζημ ζπεηζηζζιυ.  Ρμ 

εβπείνδιά ημο ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ έπεζ, ζοκμθζηά, ηδ ιμνθή ηδξ επίεεζδξ 

ηαηά ηςκ ακηίπαθςκ απυρεςκ, ηονίςξ ηαηά ηςκ απυρεςκ  ημο ροπμθμβζζιμφ, 

δζυηζ, υπςξ οπμζηδνίγεζ, είκαζ ζε εέζδ κα απακηήζεζ ζηζξ ιδ βκςζζμηναηζηέξ 

εεςνίεξ ημο οπμηεζιεκζζιμφ ηαζ ηδξ ζοβηζκδζζμηναηίαξ, απ‟ ηδ ζηζβιή πμο εα 

ακηζιεηςπίζεζ επζηοπχξ ηζξ αζηζάζεζξ ημο ροπμθμβζζιμφ (ημο εκημπζζιμφ ή ηαζ ηδξ 

ακαβςβήξ, δδθαδή, δεζηχκ ζδζμηήηςκ ζημ θοζζηυ ηυζιμ ηδξ ακενχπζκδξ 

ροπμθμβίαξ).  Ν McGinn, ζοβηεηνζιέκα, ακαθαιαάκεζ ημ ηαεήημκ κα 

ακηζιεηςπίζεζ  ημκ απμδζδυιεκμ ζημ αβαευ παναηηήνα ηδξ πνμδζάεεζδξ, ηδ 

εεχνδζδ δδθαδή, ηδξ ηαθμζφκδξ ςξ ηαηδβμνήιαημξ ηδξ ζοκείδδζδξ ή, ζε ιζα 

πνμζπάεεζα κα απμθεοπεεί ημ μθίζεδια ηδξ θοζζμηναηζηήξ πθάκδξ (G.E. Moore), 

ςξ ηαηδβμνήιαημξ ημο κμο,  ηαεχξ  οπμηίεεηαζ υηζ δ επζθμβή ηδξ ηαθμζφκδξ 

οπαβμνεφεηαζ απυ ημκ πξαθηηθό ιόγν.  Ζ πνμζπάεεζα υζςκ επζπεζνμφκ 

ροπμθμβζζηζηέξ πνμζεββίζεζξ κα ανκδεμφκ ακηζηεζιεκζηυ status ζηζξ δεζηέξ 

ζδζυηδηεξ, ακελάνηδημ απυ ηζξ πνμδζαεέζεζξ ή ημ κμο, ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ημ 

McGinn ιε ιζα ζεζνά επζπεζνδιάηςκ, ηα μπμία λεηζκμφκ απυ ηδκ απυδμζδ ηδξ 

ηαηδβμνίαξ υηζ, εκ πνχημζξ, οπμπίπημοκ ζηδκ παβίδα ηδξ θοζζμηναηζηήξ πθάκδξ, 

εκχ, ζοβπνυκςξ, παναβκςνίγμοκ ημ αλζαηυ πενζεπυιεκμ ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ 

ηαζ οπμπίπημοκ ζε ηαηδβμνζαηυ ζθάθια, υηακ απαζημφκ απυ ηζξ δεζηέξ ζδζυηδηεξ 

κα έπμοκ αζηζαηυ παναηηήνα, ελαζηίαξ αηνζαχξ αοηήξ ηδξ παναβκχνζζδξ.  Ρμ 

βεβμκυξ υηζ δ πνμδζαεεζζαηή εεςνία βζα ημ αβαευ οπμπίπηεζ ζηδ θοζζμηναηζηή 

πθάκδ, ηαείζηαηαζ απυ ημκ McGinn ζαθέξ, υηακ απμδεζηκφεζ υηζ δ ακςηένς 

εεςνία αδοκαηεί κα ζηακμπμζήζεζ ηδ ζοκεήηδ βζα ημκ μνζζιυ ημο ηαθμφ95 (ηαη‟ 

ακάθμβμ ηνυπμ ιε ηδ ζοκεήηδ ημο Tarski96 βζα ημκ μνζζιυ ηδξ αθήεεζαξ).  Ζ 

αδοκαιία ηδξ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ, εκχ μ μνζζιυξ ημο αβαεμφ εα έπνεπε κα 

πενζθαιαάκεζ ημ ηαεήημκ ηςκ ακενχπςκ κα πνμάβμοκ ημ αβαευ, δ εθανιμβή ηδξ 

ζοβηνζιέκδξ ζοκεήηδξ απυ ηδκ πνμδζαεεζζαηή εεςνία δεκ ιπμνεί κα ημ 

ελαζθαθίζεζ, ηαεχξ δεκ ιπμνεί ελαπεεί απυ ηδκ πνμδζάεεζδ ηςκ ακενχπςκ κα 

ηνίκμοκ υηζ ηάηζ είκαζ αβαευ, πςνίξ ηδκ επζπθέμκ ηνίζδ υηζ δ παναπάκς 

πνμδζάεεζδ είκαζ αθδεήξ.  Ξαναημθμοεχκηαξ ηδ ζοθθμβζζηζηή πμνεία ηςκ 

ιειμκςιέκςκ επζπεζνδιάηςκ ημο McGinn, εα ιπμνμφζακ κα οπάνλμοκ πμθθέξ 

εκζηάζεζξ ηαζ κα επζζδιακεμφκ ανηεηέξ αδοκαιίεξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο, βζα κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ ακαβςβή ημο αβαεμφ ζε ροπμθμβζηή 

ακηίδναζδ π.π. ηδξ έγθξηζεο, (approval) (EEF 8), οπμζηδνίγεζ υηζ δ έκκμζα ηδξ 

ηαθμζφκδξ απμηεθεί ζημζπείμ ημο πνμζδζμνζζιμφ ημο ζοκαζζεήιαημξ έγθξηζεο ή 

απνδνρήο ηαζ, επμιέκςξ, ακ δ ηαθμζφκδ είκαζ ρεοδμέκκμζα, μζ μπαδμί ημο 
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ροπμθμβζζιμφ δεκ έπμοκ ημκ ηνυπμ κα μνίζμοκ ηζξ δεζηέξ ζηάζεζξ, πςνίξ κα 

πνμτπμεέζμοκ αοηυ, ημ μπμίμ πνμζπαεμφκ κα ακαβάβμοκ ζε ηάηζ απθμφζηενμ ηαζ 

ιδ πνμαθδιαηζηυ απυ θοζζμηναηζηή άπμρδ.  Ν μνζζιυξ, υιςξ, ηδξ έβηνζζδξ δεκ 

είκαζ ηυζμ ιμκμζήιακηα ζοκδεδειέκμξ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ηαθμζφκδξ, υζμ 

οπμεέηεζ μ McGinn, ηαεχξ εα ιπμνμφζε κα πνμζδζμνζζηεί ηαζ ιέζα απυ ηζξ 

έκκμζεξ ηδξ ρξεζηκόηεηαο, ηδξ ζπκβαηόηεηαο, ημο επθηαίνπ, ελ‟ μο ηαζ δ αδοκαιία 

ημο ζοβηεηνζιέκμο επζπεζνήιαημξ  

Δπίζδξ, δ απμηοπία ηδξ εεςνίαξ ηδξ πνμδζάεεζδξ κα ζηακμπμζήζεζ ηδ ζοκεήηδ G 

ηδξ πνυηαζδξ δζπθήξ ζοκεπαβςβήξ βζα ημκ μνζζιυ ημο αβαεμφ (ηαηά ηδ ζοκεήηδ 

T ημο Tarski βζα ημκ μνζζιυ ηδξ αθήεεζαξ), θυβς ηδξ αδοκαιίαξ ηδξ κα 

ελαζθαθίζεζ ηδκ αθήεεζα ηδξ απυδμζδξ ηδξ  ζδζυηδηαξ ημο αβαεμφ, εα ιπμνμφζε 

κα αιθζζαδηδεεί απυ ηδ θοζζμηναηζηή εεςνία, ιε ηδκ επζζήιακζδ υηζ μζ 

πνμδζαεέζεζξ είκαζ ιία θοζζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ςξ εη ημφημο αθδεείξ 

(ελανηάηαζ απυ ηδκ οζμεεημφιεκδ εεςνία αθδεείαξ). (EEF 10)   Ν McGinn, 

πνμαθέπμκηαξ αοηή ηδκ αιθζζαήηδζδ, δδθχκεζ υηζ αοηυ  εα απαζημφζε ιζα εζδζηή 

εεςνία ηδξ αθήεεζαξ, ιυκμ πμο δ έκζηαζή ημο βζ‟ αοηή ζζπφεζ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ θμβζηχκ εκκμζχκ ηαζ υπζ ροπμθμβζηχκ, υπςξ είκαζ αοηέξ, ηζξ μπμίεξ 

επζηαθείηαζ μ ροπμθμβζζιυξ, πνμηεζιέκμο βζα ημ αγαζό.  Ν McGinn, υιςξ, 

εεςνχκηαξ πςξ έπεζ απμδείλεζ ηδκ ζζπφ ηδξ ηαηδβμνίαξ ηδξ θοζζμηναηζηήξ 

πθάκδξ βζα ηζξ ακαβςβζζηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ πνμδζάεεζδξ, 

επζπεζνεί κα ακηζιεηςπίζεζ ηαζ ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ιδ ακαβςβζζηχκ, υπμο μζ 

οπμδείλεζξ ημο νξζνύ ιόγνπ εα δζηαζμθμβμφζακ ηδ πνήζδ ημο «μθείθς κα», αθμφ 

μ μνζζιυξ ημο αγαζνύ δε εα πνμενπυηακ ιυκμ απυ πνμδζαεέζεζξ, αθθά απυ 

πνμδζαεέζεζξ ζε ζοιθςκία ιε ημκ νξζό ιόγν.  Ν McGinn δε ζοιθςκεί ιε ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ακάθοζδ, εθυζμκ μ νξζόο ιόγνο εοκμεί αοηυ πμο είκαζ αγαζό 

(επμιέκςξ, πνμηφπηεζ ηοηθζηυηδηα ζημκ μνζζιυ). Ζ απάκηδζδ υηζ, ημοθάπζζημκ 

έηζζ, δε πνδζζιμπμζμφιε ηακμκζζηζηέξ έκκμζεξ βζα κα εκημπίζμοιε αλζςιαηζηά 

αλίεξ ζημκ ηυζιμ, πανά ιυκμ ζοθθμβζζηζηέξ δζαδζηαζίεξ, ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ημ 

McGinn ιε επζπεζνδιαημθμβία  πμο πενζθαιαάκεζ πνμηείιεκεξ, υπςξ υηζ ηα δεζηά 

πνυηοπα δεκ απμηεθμφκ ιένμξ ημο ειπεζνζημφ ηυζιμο ηςκ αζηίςκ ηαζ 

απμηεθεζιάηςκ, μζ μπμίεξ δεκ είκαζ ηυζμ βεκζηά απμδεηηέξ υζμ μ ίδζμξ  

πνμτπμεέηεζ.  Ν Sturgeon, βζα πανάδεζβια, παναηδνεί υηζ «Αζθαθχξ ηάπμζμζ 

ανκμφκηαζ υηζ μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ πνμηαθμφκ μ,ηζδήπμηε, αθθά δ εέζδ ημοξ αοηή 

ακηίηεζηαζ ζηα θαζκυιεκα.  Θα απαζημφζε κμιίγς είηε ιζα αηοπή γςή ή ιζα έθλδ 

πνμξ ημ θζθμζμθζηυ πανάδμλμ βζα κα ανκδεεί ηάπμζμξ υηζ ςθεθήεδηε  πμηέ απυ 

ηδκ ηαθμζφκδ ηάπμζμο άθθμο πνμζχπμο».97 Δπεζδή δ ζοβηεηνζιέκδ παναδμπή 

απυ ημκ McGinn οπμζηδνίγεζ ανηεηά απυ ηα επζπεζνήιαηα, ηα μπμία 

μθμηθδνχκμοκ ηδκ εκυηδηα πμο αθμνά ηδκ θοζζμηναηζηή πθάκδ, ζημ 
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ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ δε εα αζπμθδεμφιε ιε ηδκ ακαθοηζηή πανμοζίαζδ ηαζ 

ακηζιεηχπζζή ημοξ. 

Ζ ακαθμβία δεζηήξ ηαζ ιαεδιαηζηχκ ή θμβζηήξ, δ επζζήιακζδ θμβζηχκ αθιάηςκ, 

ηαεχξ ηαζ δ απυδμζδ ακαβςβζζηζηχκ ηάζεςκ ζηδκ πνμζπάεεζα κα βίκεζ 

ηαηακμδηυ ημ δζαθμνεηζηυ (πμο ακαθένεηαζ ζε αλζαηή ηαζ ιδ αζηζαηή θφζδ ημο 

αβαεμφ), είκαζ μνζζιέκμζ απυ ημοξ ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ακηίπαθςκ 

εέζεςκ. Ν McGinn πνμζπαεεί, ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ, κα δεζ ηδκ έκκμζα ηoο 

αβαεμφ απυ ηδκ πθεονά ηςκ ακηζπάθςκ ημο, πάκηα, υιςξ, βζα κα μδδβήζεζ ημοξ 

ζοθθμβζζιμφξ ημοξ ζηα ακαηυθμοεα, ηοηθζηά ηαζ βεκζηά αδζέλμδα  

ζοιπενάζιαηα, ζηα μπμία εηείκμζ δεκ θηάκμοκ.  Έηζζ, επζπεζνεί, ηαηά ηάπμζμκ 

ηνυπμ κα ακαζνέζεζ ηζξ απυρεζξ ηςκ ακηζπάθςκ ημο εη ηςκ έζς. Ακηζιεηςπίγμκηαξ 

ηδκ άνκδζδ ηδξ εεςνίαξ, δ μπμία απμδέπεηαζ ηδκ αβαευηδηα ςξ πνμδζάεεζδ, κα 

δεπηεί υηζ ηα πνάβιαηα έπμοκ αλία εββεκχξ ηαζ, ηαη‟ επέηηαζδ, ηδκ άνκδζδ  ηδξ 

επζβέκεζδξ ηςκ δεζηχκ/αλζαηχκ ζδζμηήηςκ πάκς ζηζξ θοζζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ, 

απμδίδεζ ημκ παναβυιεκμ ζπεηζηζζιυ ζηδ ζφβποζδ ιεηαλφ δεζηήξ ηνίζδξ ηαζ 

δεζηήξ ζδζυηδηαξ.  Ρμ θάεμξ, ηαηά ημ McGinn, μθείθεηαζ ζηδ ιδ ακαβκχνζζδ ημο 

βεβμκυημξ υηζ δ αλία είκαζ εββεκήξ ζημ ακηζηείιεκμ, εκχ δ ηνίζδ ιαξ βζ‟ αοηυ υπζ.  

Ν Mc Ginn πνμζθένεζ ζ‟ αοηυ ημ ζδιείμ ιζα ακάθοζδ κμδηζηχκ πεζναιάηςκ, ηα 

μπμία δείπκμοκ υηζ μ ζπεηζηζζιυξ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα βίκεζ απμδεηηυξ, δζυηζ 

μδδβεί ζε ακηίθαζδ, ιε απμηέθεζια κα ζζπονμπμζήζεζ ηδ εέζδ ημο πενί ηδξ 

επζβέκεζδξ δεζηχκ επί θοζζηχκ ζδζμηήηςκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ, μζ 

μπμίεξ δεκ έπμοκ ηέημζμ δεζιυ ιε ηα πνάβιαηα ή ηζξ ηαηαζηάζεζξ.98  

Πηδκ επυιεκδ εκυηδηα ημο ίδζμο ηεθαθαίμο ακηζιεηςπίγεζ ηδ ζπεηζηζζηζηή 

δζάζηαζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ πνμδζάεεζδξ. Θεςνεί υηζ μ ζπεηζηζζιυξ πανάβεηαζ απυ 

ηδ ζηεκή ζφκδεζδ ηδξ αβαευηδηαξ ιε ηδκ ηνίζδ βζ‟ αοηήκ.  Σνδζζιμπμζχκηαξ έκα 

κμδηζηυ πείναια, εκημπίγεζ αοηυ, ημ μπμίμ εεςνεί εββεκέξ ζθάθια ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ εεςνίαξ, ζημκ ελςηενζηυ παναηηήνα ηδξ εεχνδζδξ ημο αβαεμφ 

ηαζ ζηδκ άνκδζή ηδξ κα δεπηεί ηδκ φπανλδ εββεκμφξ αλίαξ ζηα πνάβιαηα.   

Ανκμφιεκμξ, ζηδ ζοκέπεζα, μπμζεζδήπμηε ακαβςβζζηζηέξ ηάζεζξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

πνμδζάεεζδξ, επζζδιαίκεζ ηδ θμβζηή πνμηεναζυηδηα ηδξ ζδζυηδηαξ ςξ πνμξ ηζξ 

ηνίζεζξ, μζ μπμίεξ απθχξ ακαδεζηκφμοκ ηδκ ηάζδ ηςκ ακενχπςκ κα ακζπκεφμοκ 

ηδκ φπανλδ ιζαξ δεδμιέκδξ ζδζυηδηαξ.  Αημθμφεςξ, ζζπονίγεηαζ υηζ ηάπμζμξ ιπμνεί 

κα δέπεηαζ ηδκ εζςηενζηυηδηα ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ζηέρδξ ηαζ ακηζηεζιέκμο, ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ, πςνίξ κα μδδβείηαζ ζε ηαφηζζδ ηδξ ζδζυηδηαξ ιε 

ηδ ζηέρδ βζα ημ ακηζηείιεκμ.  «Θάπμζμξ ιπμνεί κα είκαζ εληενκαθζζηήξ ςξ πνμξ ημ 
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τθ νοθτικι μασ κατάςταςθ ζτςι ϊςτε να τον κεωριςουμε ωσ καλό, αποδεικνφει κατά τον McGinn ότι θ 
αγακότθτα δεν μπορεί να ςυντίκεται από τθν κρίςθ μασ γι’ αυτι κακϊσ άςχθμα πράγματα, όπωσ ο πόνοσ, δεν 
μποροφν να γίνουν καλά μόνο και μόνο επειδι οι άνκρωποι τα κεωροφν ωσ τζτοια. Βλ. και Βιρβιδάκθσ 2009 
(ιδιαίτερα ενότθτα 3.2.4 και ςποράδθν) για ςυηθτιςεισ τθσ ζννοιασ τθσ επιγζνεςθσ ςτθν θκικι. 
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πενζεπυιεκμ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ».99 Ρδκ άπμρδ αοηή ηδ δζηαζμθμβεί ιε αάζδ ηδ 

δζάζηαζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ πνμεεηζηυηδηαξ  ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ απυ ηδ ιία, 

ηαζ ζηα ιαεδιαηζηά ηαζ ηδκ δεζηή απυ ηδκ άθθδ. Νζ δζαθμνέξ ηδξ πνμεεηζηυηδηαξ  

ζηα ιαεδιαηζηά ηαζ ηδκ δεζηή απυ ηδκ πνμεεηζηυηδηα ζηδκ επζζηήιδ εκημπίγμκηαζ 

απυ ημκ McGinn ζε ηνία ζδιεία: α) ζηδκ έθθεζρδ αζηζαηήξ ζζπφμξ ηςκ 

ιαεδιαηζηχκ ηαζ δεζηχκ ζδζμηήηςκ, μζ μπμίεξ οθίζηακηαζ ιυκμ ιέζς ηδξ 

επζζήιακζήξ ημοξ απυ ηάπμζμ οπμηείιεκμ, α) ζηδκ απμοζία δζάηνζζδξ ιεηαλφ 

θαζκμιέκμο ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ, δ μπμία ζζπφεζ βζα ηζξ επζζηδιμκζηέξ ζδζυηδηεξ 

υπζ υιςξ ηαζ βζα ηζξ δεζηέξ ηαζ ιαεδιαηζηέξ ηαζ β) ζηδκ απμοζία ηδξ φπανλδξ 

θμνέα βζα ηζξ δεζηέξ ζδζυηδηεξ, θυβς, αηνζαχξ, ιζαξ αδζαιεζμθάαδηδξ πανμοζίαξ 

ημοξ, εκχ, ακηίεεηα, ζηδκ επζζηήιδ έκαξ θμνέαξ, υπςξ ημ κενυ, ιπμνεί κα 

εεςνδεεί υηζ θένεζ έκα ακηζηεζιεκζηυ πενζεπυιεκμ επζζηδιμκζηχκ ζδζμηήηςκ.  Ζ 

παναβκχνζζδ ηςκ παναπάκς δζαθμνχκ δζηαζμθμβεί ηδκ πανακυδζδ απυ ηζξ 

ροπμθμβζζηζηέξ εεςνίεξ. Ν McGinn δζμνεχκεζ ηδκ πανακυδζδ, ςξ πνμξ ηδκ 

εζςηενζηυηδηα ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ζηέρδξ ηαζ ακηζηεζιέκμο, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ 

εηείκμ πμο εα έπνεπε κα εζπςεεί είκαζ υηζ «δ ιδ κμδηζηή ζδζυηδηα ηδξ αβαευηδηαξ 

ειθακίγεηαζ ςξ έκα ζοζηαηζηυ ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ ηαζ υπζ υηζ δ ζδζυηδηα είκαζ 

κμδηζηή, επεζδή ελανηάηαζ απυ αοηέξ ηζξ ηνίζεζξ».100 

Πηδκ εκυηδηα ςπρνινγηζκόο θαη εζηθή έξεπλα μ McGinn δζαηείκεηαζ υηζ «δεκ 

απμθαζίγμοιε βζα ηδκ αθδεμηζιή ιζαξ δεζηήξ πνυηαζδξ ενεοκχκηαξ ροπμθμβζηά 

οπμηείιεκα βζα κα δμφιε ηζ ζοιααίκεζ ιέζα ημοξ».101 Αοηυ  ζζπφεζ εκδεπμιέκςξ 

βζα ηζξ ζζπκέξ έκκμζεξ ζηδκ δεζηή, αθθά δεκ είκαζ ηαευθμο αοημκυδημ ακαθμνζηά 

ιε ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ πμο ειπθέημοκ ιεζηέξ έκκμζέξ ηδξ.102 

Ποκεπίγμκηαξ ηδκ επζζήιακζδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ αοηχκ πμο εεςνεί ςξ πδβέξ ημο 

ροπμθμβζζιμφ, ζηνέθεζ ηδκ πνμζμπή ημο ζηδκ εκκμζμθμβζηή ζφκδεζδ αγαζνύ ηαζ 

ηαεήημκημξ, ιζακ άπμρδ πμο, εζηζαγυιεκδ ζημ ηαεήημκ ηδξ πνμαβςβήξ ηδξ 

αβαευηδηαξ, ςξ ζοζηαηζηυ ηδξ ζημζπείμ, ζοκάβεζ ηδκ εκκμζμθμβζηή ζφκδεζδ ηδξ 

έκκμζαξ ηδξ αβαευηδηαξ ηαζ ροπμθμβζηχκ εκκμζχκ, υπςξ επζεοιία, πνυεεζδ, 

αβάπδ βζα  ημ ηαθυ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζε ηαηαζηάζεζξ πμο πνμδβμφκηαζ ηδξ 

πνάλδξ. Ζ εη ηςκ έζς παναηίκδζδ ηδξ δεζηυηδηαξ, πνμηεζιέκμο κα ελδβδεεί, 

πνεζάγεηαζ αοηέξ ηζξ ροπζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Ν McGinn δεκ ανκείηαζ ηδ ζφκδεζδ 

ιεηαλφ αβαευηδηαξ ηαζ ηζκήηνμο (κμμφιεκμο είηε ςξ επζεοιίαξ είηε ςξ 

πεπμίεδζδξ), εηείκμ πμο επζζδιαίκεζ, υιςξ, είκαζ υηζ οπάνπεζ ιζα δζαθμνά, ηδκ 

μπμία δ εεςνία ημο ροπμθμβζζιμφ παναβκςνίγεζ. Δίκαζ δζαθμνεηζηυ πνάβια κα 

θέιε υηζ μθείθμοιε κα πνάηημοιε ημ αβαευ, ακελανηήηςξ απυ ημ ακ υκηςξ ημ 

πνάηημοιε ηαζ δζαθμνεηζηυ κα θέιε υηζ μζ άκενςπμζ είκαζ πνμδζαηεεεζιέκμζ κα 

πνάηημοκ ημ αβαευ. Ζ πνχηδ παναηήνδζδ είκαζ θμβζηήξ ηάλδξ, εκχ δ δεφηενδ 

                                                           
99

 McGinn 1997: 26 
100

 το ίδιο, 28 
101

 το ίδιο, 29 
102

 Μεςτζσ θκικζσ ζννοιεσ κεωροφνται εκείνεσ που αποδίδουν ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ ςτα υποκείμενα, όπωσ 
γενναίοσ, μεγαλόψυχοσ, ειλικρινισ, δίκαιοσ, δειλόσ κ.ά. ενϊ ωσ ιςχνζσ κεωροφνται γενικζσ κατθγορίεσ όπωσ 
αγακό, κακό, ορκό, εςφαλμζνο, καλό κ.ά. 
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ειπεζνζηήξ. Ρμ ίδζμ επζζδιαίκεζ υηζ ζζπφεζ ηαζ ζηδ θμβζηή, ηαεχξ μζ ζζπονζζιμί πενί 

θμβζηήξ ζοκεπαβςβήξ αθμνμφκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ άκενςπμζ εα έπνεπε 

κα επζπεζνδιαημθμβμφκ, υπζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζηέθημκηαζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ, ςξ εη ημφημο, δεκ πνμηφπηεζ υηζ δ θμβζηή ζοκεπαβςβή είκαζ 

ροπμθμβζηήξ οθήξ. Ρμ υηζ μθείθμοιε κα ηζκδημπμζμφιαζηε ιε μνζζιέκμοξ 

ηνυπμοξ, δεδμιέκμο υηζ ηάπμζα πνάβιαηα είκαζ ηαθά, είκαζ ιζα ηακμκζζηζηή ανπή, 

υπζ ιζα πνυαθερδ βζα ηδκ ακενχπζκδ ροπμθμβία, ηαηαθήβεζ. (EEF 33) Ρμ 

ζοβηεηνζιέκμ επζπείνδια έπεζ αιθζζαδηδεεί, ςξ πνμξ ηδκ πεζζηζηυηδηά ημο, απυ  

ημοξ  δεζημφξ θοζζμηνάηεξ ηαζ ιπμνμφιε εφημθα κα δζαπζζηχζμοιε ημοξ θυβμοξ 

αοηήξ ηδξ αιθζζαήηδζδξ, αθμφ μζ θοζζμηνάηεξ οπμζηδνίγμοκ ημκ επδνεαζιυ ιδ 

θοζζηχκ ζδζμηήηςκ, υπςξ δ αβαευηδηα, απυ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ, (μζ ακαβςβζζηέξ 

θοζζμηνάηεξ, ιάθζζηα, εεςνμφκ πςξ δ ίδζα δ αβαευηδηα είκαζ ζε ηεθζηή ακάθοζδ 

θοζζηή ζδζυηδηα – ή ακάβεηαζ ζε θοζζηέξ ζδζυηδηεξ). Γεκ ιπμνμφιε, ςζηυζμ, 

πςνίξ ημ ηενάζηζμ ηυζημξ ηδξ απχθεζαξ ηδξ εθεοεενίαξ ηδξ αμφθδζδξ, κα 

ζοιθςκήζμοιε υηζ μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ έπμοκ μπμζαδήπμηε άθθδ ζπέζδ, πένακ ηδξ 

ηακμκζζηζηήξ, ιε ημ ηαεήημκ πνμαβςβήξ ημοξ,  ηαεχξ,  ακ δ ζπέζδ ιε ηδκ 

πνμαβςβή ημοξ ήηακ ειπεζνζηή ή πενζβναθζηή εα πανέηαιπηε ηδ αμφθδζδ. πςξ 

είπαιε ηδκ εοηαζνία, πμθθέξ θμνέξ ζηδκ ιέπνζ ηχνα ακάθοζδ ημο McGinn κα 

παναηδνήζμοιε, o McGinn απμδίδεζ ζηζξ δεζηέξ ζδζυηδηεξ έκα ζδζαίηενμ 

παναηηήνα, ααζζγυιεκμξ ηονίςξ ζηδκ αλζαηή ημοξ δζάζηαζδ, ζηδ ιδ αζηζαηή θφζδ 

ημοξ ηαζ ζηδκ ζδζυηδηά ημοξ κα επζβίβκμκηαζ ζε θοζζηέξ ζδζυηδηεξ.  Πηδκ 

οπμεκυηδηα ε νπζία ηεο αγαζόηεηαο, πνμζεέηεζ ηα παναηηδνζζηζηά απθέξ, ιδ 

ακαθφζζιεξ ηαζ ιδ θοζζηέξ, ηα μπμία εεςνεί υηζ απθχξ απμννέμοκ απυ ηδκ 

ζδζαζηενυηδηα ηδξ θφζδξ ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ. H πνμζέββζζή ημο McGinn ζε 

αοηυ ημ ζδιείμ ιμζάγεζ πμθφ, ακ δεκ ηαοηίγεηαζ, ιε εηείκδ ημο Moore, ηαεχξ ηαζ 

βζα ημ Moore μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ είκαζ ιδ θοζζηέξ, ιδ ακαβχβζιεξ ηαζ, ςξ έκα 

ααειυ, αηαευνζζηεξ, εκχ, ςξ πνμξ ημ αβαευ, πνμηείκεζ ηδκ έκκμζα ηδξ εββεκμφξ 

αλίαξ.103 Αηυιδ ηαζ ςξ πνμξ ηζξ βκςζζμθμβζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ ζδζαίηενδξ θφζδξ 

ηδξ δεζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, θαίκεηαζ κα ζοιθςκμφκ μ McGinn ηαζ μ Moore, 

αθμφ δ ιδ απμδεζλζιυηδηα ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ (ζηδκ μπμία ζοκίζηαηαζ δ 

εκμναζζμηναηζηή ημοξ πνμζέββζζδ)  δεκ ζοκεπάβεηαζ ακηζνεαθζζηζηέξ δεζιεφζεζξ, 

αθθά ημ ακηίεεημ. πςξ ημ εέηεζ μ McGinn, παναθθδθίγμκηαξ ημ κμο ιε ηδκ 

δεζηή,  ημ βεβμκυξ υηζ μ κμοξ (μ μπμίμξ δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ημ ιοαθυ) εκέπεζ έκα 

ιοζηήνζμ ςξ πνμξ ηδ θφζδ ημο δεκ είκαζ θυβμξ κα ανκδεμφιε ηδκ φπανλή ημο.104 

 

3.Α 2 Η εζηθή γλσζηνινγία ηνπ McGinn 

Ρμ ηνίημ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο αθζενχκεηαζ ζηδ βκχζδ ηδξ αβαευηδηαξ.  Βαζζηή 

βναιιή ηδξ επζπεζνδιαημθμβίαξ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ ηεθάθαζμ, υπςξ ηαζ ζημ 

πνμδβμφιεκμ, ακαθμνζηά ιε ηδ θφζδ ηδξ ζδζυηδηαξ ηδξ αβαευηδηαξ, εα είκαζ υηζ 

                                                           
103

 Βλ. και Βιρβιδάκθσ 2009: 20-23 και ςποράδθν. 
104

 Θ ςχετικι ςυηιτθςθ γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ  υποςτιριξθσ τθσ αιςκθτικισ κεωρίασ τθσ αρετισ και τθσ κζςθσ 
του αναφορικά με τθν φπαρξθ τθσ όμορφθσ ψυχισ. McGinn 1997: 121-2  
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δ βκχζδ είκαζ πμθοιμνθζηή ηαζ, ςξ εη ημφημο, δ δεζηή βκχζδ απμηεθεί έκα 

δζαηνζηυ είδμξ ηδξ, ημ μπμίμ επάλζα θένεζ ημκ πνμζδζμνζζιυ βκχζδ, αθμφ δ 

έκκμζα δε ιπμνεί κα ιμκμπςθείηαζ απυ ημ επζζηδιμκζηυ ηδξ ιμκηέθμ.  Αοηή ηδκ 

ηεθεοηαία πεπμίεδζή ημο επζπεζνεί κα απμδείλεζ, αλζμθμβχκηαξ ηα ζοβηνζηζηά 

πθεμκεηηήιαηα ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ δεζηήξ.  Πηδκ πνμζπάεεζά ημο κα απακηήζεζ 

ζημ επζπείνδια υηζ μζ πεπμζεήζεζξ ζηδκ δεζηή δε ααζίγμκηαζ ζηδκ αθήεεζα, ηαεχξ 

δεκ ελανηχκηαζ απυ παναηδνήζζιεξ  πναβιαηζηυηδηεξ  ημο ηυζιμο, υπςξ 

ζοιααίκεζ ζηδκ επζζηήιδ, μ McGinn, επζζδιαίκεζ ηδ πνήζδ ηδξ επαβςβήξ ηαζ ηδξ 

απαβςβήξ ςξ ιεεμδμθμβζηχκ ενβαθείςκ ελαβςβήξ επζζηδιμκζηχκ 

ζοιπεναζιάηςκ, πνμηεζιέκμο βζα ηδ δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ 

εεςνζχκ ζηδκ επζζηήιδ.  

Ζ απμοζία ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζοθθμβζζηζηχκ ιεευδςκ ζηήνζλδξ ηςκ 

πεπμζεήζεςκ ζηδκ δεζηή, εεςνείηαζ απυ ημ McGinn ςξ πθεμκέηηδια ηδξ δεζηήξ 

βκχζδξ, ημ μπμίμ ηδκ απεθεοεενχκεζ απυ ηζξ επζζηδιμθμβζηέξ αδοκαιίεξ, μζ 

μπμίεξ ζοκμδεφμοκ ηζξ επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ, ελ‟ αζηίαξ αηνζαχξ ηδξ ελάνηδζήξ 

ημοξ απυ ηα ζοβηεηνζιέκα ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία,  αδοκαιίεξ μζ μπμίεξ χεδζακ 

μνζζιέκμοξ κα ανκδεμφκ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ημο ενςηήιαημξ αθδεέξ ή ρεοδέξ 

βζα ηζξ επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ ηαζ κα ημ ακηζηαηαζηήζμοκ ιε ηδκ ηαηαθθδθυηδηά 

ημοξ ή ιδ βζα ηδκ δζαηφπςζδ πνμαθέρεςκ. Ακηίεεηα, μζ δεζηέξ πνμηάζεζξ, 

ζφιθςκα ηαζ ιε ηδκ παναδμπή ημο Bertrand Russell, ημοθάπζζημκ ζε ηάπμζα 

θάζδ ηδξ πμνείαξ ηδξ ζηέρδξ ημο, είκαζ ζοβηνίζζιεξ ι‟ εηείκεξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ 

ςξ πνμξ ηδκ ηαεμθζηυηδηά ημοξ, απαθθαβιέκεξ απυ ηδκ ακάβηδ ειπεζνζηήξ 

παναηήνδζδξ, πνμηεζιέκμο  κα μδδβήζμοκ  ζηα ζοιπενάζιαηά ημοξ.  Πηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ακαβηαίεξ αθήεεζεξ, πανά ιε ηδκ 

ακοπανλία  αθδεεζχκ, υπςξ  δζαηείκεηαζ μ ανπζηυξ ιδ βκςζζμηναηζηυξ ζζπονζζιυξ, 

υζμκ αθμνά ηδκ δεζηή.  

 Πηδ ζοκέπεζα, επζπεζνεί κα ακηζιεηςπίζεζ ημκ ζζπονζζιυ υηζ μζ δεζηέξ 

πναβιαηζηυηδηεξ δεκ ιπμνμφκ κα ελδβήζμοκ ηζξ δεζηέξ πεπμζεήζεζξ ιαξ. Ν 

ζζπονζζιυξ αοηυξ, υιςξ, επζαεααζχκεζ απθχξ ημ δζαηνζηυ είδμξ βκχζδξ, ημ μπμίμ 

απμηεθεί δ δεζηή, ηαζ εκζζπφεζ ημ βκςζηζηυ ηδξ οπυααενμ, ηαεχξ, ηαηά ημζκή 

μιμθμβία, ημο John Locke ηαζ ημο Bertrand Russell, (ημοθάπζζημκ ζε ηάπμζα θάζδ 

ελέθζλδξ ηςκ θζθμζμθζηχκ ημο εέζεςκ), αοηή δ ζδζαζηενυηδηα ηδξ δεζηήξ ηδ 

ζοκδέεζ ιε ηδ ιαεδιαηζηή βκχζδ ηαζ ηδξ πνμζδίδεζ αεααζυηδηα ηαζ ηαεμθζηυηδηα, 

μζ μπμίεξ ηαεζζημφκ πενζηηή ηδκ απυδεζλδ.  Ζ πνχηδ δζαπίζηςζδ, ζηδκ μπμία 

ηαηαθήβεζ μ McGinn ηαζ δ μπμία πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακηζιεηχπζζδ επζπεζνδιάηςκ, 

ηα μπμία αιθζζαδημφκ ηδ βκςζηζηή  δζάζηαζδ ηςκ δεζηχκ ιαξ ανπχκ, είκαζ υηζ δ 
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δεζηή ακήηεζ ζε λεπςνζζηή επζζηδιμθμβζηή  ηαηδβμνία απ‟ υηζ μ ειπεζνζηυξ 

ηυζιμξ. Ξνυηεζηαζ βζα βκχζδ a priori.105  

Ζ παναδμπή ημο McGinn υηζ ημ ακηζηείιεκμ ηςκ δεζηχκ εεςνζχκ είκαζ αζηζαηά 

αδνακέξ, έπεζ, υπςξ ζδιεζχεδηε ηαζ παναπάκς, αιθζζαδηδεεί (Sturgeon), μ 

ίδζμξ, υιςξ λεηζκχκηαξ απυ αοηή ηδκ παναδμπή, επζπεζνεί κα δζαζχζεζ ηδκ 

αηεναζυηδηα ηδξ δεζηήξ βκχζδξ, ζοκδέμκηαξ ηδ, βζα ιζα αηυιδ θμνά, ιε ηδ 

ιαεδιαηζηή ηαζ ηδ θμβζηή.  Ζ ζφκδεζδ βίκεηαζ ηαζ απυ ημκ John Locke, μ μπμίμξ 

εεςνεί υηζ, επζζηδιμθμβζηά, δ δεζηή ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ θοζζηέξ ιαξ ζηακυηδηεξ,  

βζ‟ αοηυ ηαζ μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ είκαζ δζαθακείξ βζα ημοξ ακενχπμοξ, βεβμκυξ ημ 

μπμίμ, ηαη‟ επέηηαζδ, ηαεζζηά ηαζ ηδκ πανεπυιεκδ βκχζδ ζζπονυηενδ (Βέααζα, μ 

Locke δεκ θαίκεηαζ κα οζμεεηεί νεαθζζηζηέξ απυρεζξ ζε υηζ αθμνά ηδκ ιεηαθοζζηή 

δζάζηαζδ ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ).  Ν McGinn επζζδιαίκεζ ηδ εέζδ ημο Russell 

ζπεηζηά ιε ημκ a priori παναηηήνα ηδξ δεζηήξ βκχζδξ ηαζ ηδκ μιμζυηδηά ηδξ, ι‟ 

αοηή ηδκ έκκμζα, ιε ηδ θμβζηή.   Ποκηαζζυιεκμξ μ ίδζμξ ιε ηζξ απυρεζξ ημο Locke 

ηαζ ημο Russell, επζπεζνεί κα εδναζχζεζ ημ βκςζηζηυ status ηδξ δεζηήξ βκχζδξ ζηδ 

αεααζυηδηα πμο ηδ ζοκμδεφεζ, ακαβμνεφμκηαξ ημ ααειυ αεααζυηδηαξ, ιαγί ιε ημ 

ηνζηήνζμ ηδξ αιενμθδρίαξ ηδξ επζζηήιδξ, ζε ηνζηήνζμ βζα ηδκ αλζμπζζηία ηδξ 

δεζηήξ βκχζδξ.  Πηδ ζοκέπεζα, υιςξ, μ McGinn πνμζπαεεί κα ζοκδέζεζ ηδκ δεζηή 

βκχζδ ιε ηδκ αθήεεζα.  

Δάκ, υπςξ πνμηφπηεζ, απυ ηδ ιέπνζ ηχνα ακηζιεηχπζζδ ηδξ δεζηήξ βκχζδξ, δεκ 

οθίζηαηαζ αζηζαηυξ ζφκδεζιμξ ακάιεζα ζηδκ δεζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ δεζηή 

πεπμίεδζδ, έπεηαζ άναβε υηζ δεκ οπάνπεζ ηνυπμξ κα ελδβδεεί δ δεζηή βκχζδ ιε 

ακαθμνά ζηδκ δεζηή αθήεεζα; Ν McGinn δζαηοπχκεζ ημ παναπάκς ενχηδια ηαζ, 

ζηδ ζοκέπεζα, πνμζπαεεί κα ημ απακηήζεζ.  

Ρμ επζπείνδια πμο πνδζζιμπμζεί είκαζ πενίπμο ημ αηυθμοεμ. Ακ έκα οπμηείιεκμ 

ιπμνεί κα λεπςνίζεζ ηδκ αθήεεζα απυ ημ ρεφδμξ ιζαξ  ηάλδξ πνμηάζεςκ 

(κμμφιεκςκ ςξ πξνηαζηαθώλ πεξηερνκέλσλ, υπςξ έπμοιε ζδιεζχζεζ κςνίηενα) 

ηαζ πζζηεφεζ υηζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνυηαζδ είκαζ αθδεήξ, ηυηε δ αθήεεζα ηδξ 

πνυηαζδξ είκαζ δ αζηία βζα ηδκ πεπμίεδζή ημο αοηή. Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ μ McGinn  

δζαπζζηχκεζ ηαζ ηδκ φπανλδ εκυξ δεζιμφ (EEF 43) ακάιεζα ζηζξ πεπμζεήζεζξ ιαξ 
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ορκολογικϊν ικανοτιτων με τισ οποίεσ είμαςτε εκ φφςεωσ προικιςμζνοι και όχι από κάποια θκικι διάςταςθ θ 
οποία επιδρά αιτιακά πάνω μασ. 
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ηαζ ηδκ αθήεεζα, ημκ μπμίμ εκημπίγεζ ζε ιδ ειπεζνζηά δεδμιέκεξ οπμζηδνζηηζηέξ 

βεκζηεφζεζξ. Θαη‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ, ζοκδέεζ ηδκ πεπμίεδζδ ιε ηδκ αθήεεζα, ιέζς 

ηδξ εοαζζεδζίαξ ηδξ κα ακζπκεφεζ  ηδκ αθήεεζα ηαζ κα εκζζπφεζ ηδκ δεζηή βκχζδ. 

«Δηείκμ πμο απαζηείηαζ είκαζ υηζ μζ δεζηέξ πεπμζεήζεζξ ακζπκεφμοκ ηδκ αθήεεζα, 

οπυ ηδκ έκκμζα υηζ ελανηχκηαζ ακηζβεβμκζηά106 απυ αοηήκ». (EEF 43) Ρμ βεβμκυξ 

υηζ έκαξ ηέημζμο είδμοξ εκημπζζιυξ πνμτπμεέηεζ έκα αλζυπζζημ οπμηείιεκμ, 

ακαθμνζηά ιε αοημφ ημο είδμοξ ηζξ πνμηάζεζξ, παναπέιπεζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, 

ζημ ηαηάθθδθα εκδιενςιέκμ/ιμνθςιέκμ  οπμηείιεκμ ηδξ Denham. 107   Ζ 

εοαζζεδζία αοηή, ςζηυζμ, ημο οπμηεζιέκμο δε ιπμνεί πανά κα βίκεηαζ οπμδμπέαξ 

ιζαξ επίδναζδξ, ηδκ μπμία αζηεί δ αθδεήξ πνυηαζδ ηαζ, ςξ εη ημφημο, κα 

επδνεάγεηαζ απυ αοηή. Αοηυ ημ μπμίμ δζεοηνζκίγεζ, ανβυηενα, μ McGinn είκαζ υηζ δ 

αζηζαηή ζπέζδ δεκ ειθακίγεηαζ πανά ιυκμ απ‟ ηδ ζηζβιή πμο ημ οπμηείιεκμ πνμαεί 

ζε ηάπμζεξ ηνίζεζξ, μζ μπμίεξ αζημφκ αζηζαηέξ επζδνάζεζξ ζηζξ πνάλεζξ. Ρυηε, υιςξ, 

ηνίζδ ηαζ δεζηή πναβιαηζηυηδηα δνμοκ αδζαπχνζζηα, ςξ πνμξ ημ απμηέθεζια, ηαζ 

έηζζ δεκ ηαείζηαηαζ δοκαηυκ κα απμδμεεί αζηζαηή ζπέζδ ιειμκςιέκα. 

Ξνμζπαεχκηαξ, υιςξ, κα δζηαζμθμβήζεζ ηδκ δεζηή βκχζδ, ζοκδέμκηαξ ηδκ 

πεπμίεδζδ ιε ηδκ αθήεεζα, δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ υηζ ηάκεζ θήρδ ημο γδημοιέκμο, 

ηαεχξ εεςνεί υηζ δ αθήεεζα ιζαξ δεζηήξ πνυηαζδξ ιαξ μδδβεί αοηυιαηα ζηδκ 

απμδμπή ηδξ. 

Ν McGinn ηαηαθήβεζ ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ δ πεπμίεδζδ πνμηφπηεζ απυ ηδκ αθήεεζα 

υηακ οπάνπεζ ιζα αλζυπζζηδ, εκ είδεζ κυιμο, ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ. Ξαν‟ υθμ πμο 

παναδέπεηαζ υηζ μ κυιμξ, μ μπμίμξ ζοκδέεζ ηδκ αθήεεζα ιε ηδκ πεπμίεδζδ, δεκ 

είκαζ αζηζαηήξ θφζδξ, ςζηυζμ, δε εεςνεί υηζ αοηυ ημο ζηενεί ηίπμηε απυ ηδκ 

ελδβδηζηή ημο δφκαιδ, δ μπμία ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, ακαθένεηαζ ζηδκ 

αθήεεζα. Ξζζηεφς δδθαδή ηάηζ ζηα ιαεδιαηζηά, επεζδή είκαζ αθήεεζα, ηαζ ημ ίδζμ 

ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ δεζηή. 

Ξαν‟ υθμ πμο μ ηνυπμξ ακάθοζδξ ημο McGinn δε είκαζ ηαζ ηυζμ πεζζηζηυξ, ηαεχξ 

δ ακαθμβία ιε ηα ιαεδιαηζηά δεκ είκαζ δοκαηυκ κα δζεονοκεεί πενζζζυηενμ, υζμκ 

αθμνά ηδ θφζδ ηδξ βκχζδξ, ηδκ μπμία πανέπμοκ μζ δζαηνζηέξ αοηέξ πενζμπέξ, δ 

ζηέρδ ημο Kant θαίκεηαζ κα πνμςεεί ημκ πνμαθδιαηζζιυ. Γζαηί, ακ μζ δεζηέξ 

ανπέξ ανίζημκηαζ ααεζά νζγςιέκεξ ζηδ θφζδ ημο ακενχπμο, υπςξ πνμηφπηεζ απυ 

ηδκ ηαηδβμνζηή πνμζηαβή ημο Kant, δ μπμία ηαηέπεζ ημ status ηδξ ακαβηαίαξ 

ζοκεήηδξ ηάεε ηαηακμδηήξ ειπεζνίαξ, ηαζ υθδ δ οπάνπμοζα δζαθςκία ζηα 

γδηήιαηα δεζηήξ πνμένπεηαζ ιυκμ απυ πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ, ηυηε 

θαίκεηαζ υηζ είκαζ ακαβηαίμ κα ανεεεί δ ηαηάθθδθδ ιέεμδμξ ακάδεζλδξ ηςκ 

δεζηχκ ανπχκ ηαζ ζφκδεζήξ ημοξ ιε ηδκ ειπεζνία ηαζ ηδκ πνάλδ ζημκ ηυζιμ, 

υπμο ηεθζηά πνυηεζηαζ κα πναβιαηςεμφκ. 

Δίκαζ ηαηακμδηυ υηζ δ ηυζμ δδιμθζθήξ, ακάιεζα ζε ηυζμ δζαθμνεηζηχκ 

θζθμζμθζηχκ εεςνήζεςκ ζημπαζηέξ, ακαθμβία ιαεδιαηζηχκ ηαζ δεζηχκ 
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ζδζμηήηςκ είκαζ πενζμνζζιέκδξ ειαέθεζαξ.  Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ δεζηέξ 

ανπέξ, βζα ηζξ μπμίεξ εα ιπμνμφζαιε κα ζζπονζζημφιε υηζ οπάνπεζ ιία ακαβηαία 

ζζπφξ, είκαζ ιυκμ εηείκεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ ααζζηέξ ακάβηεξ ημο ακενχπμο 

(είκαζ δδθ. ζφιθοηεξ ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ)  υπςξ δ γςή, δ αζθάθεζα, δ 

εθεοεενία, μ ζεααζιυξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ βεκζηά, μζ ηαεμθζηέξ δεζηέξ 

ανπέξ,  βζ αοηυ ηαζ δ πανααίαζή ημοξ έπεζ ζοκέπεζεξ ηυζμ ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο 

εαοημφ ηαζ ηδξ δεζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ  υζμ ηαζ ζ‟ υ,ηζ εα ιπμνμφζε κα μκμιαζηεί 

«βεκζηυ ηαθυ», εκκμχκηαξ ιε ημκ υνμ αοηυ ηζξ ηαθέξ ζοκεήηεξ ημζκςκζηήξ 

ζοιαίςζδξ. Νζ αημιζηέξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ ανπέξ, μζ μπμίεξ ζζπφμοκ ζημ πθαίζζμ 

εκυξ ζοβηεηνζιέκμο «παναδείβιαημξ» ή ηνυπμο γςήξ ιζαξ ημζκςκίαξ, πνέπεζ κα 

ζέαμκηαζ αοηέξ ηζξ ηαεμθζηέξ ανπέξ, αθθά, πένα απ‟ αοηή ηδκ  πνμτπυεεζδ, 

επζηνέπμοκ δζαθμνμπμζήζεζξ ηζξ μπμίεξ ημ άημιμ επζθέβεζ, ακάθμβα ιε ηδκ 

πνμζςπζηυηδηά ημο.108 

Ακαθμνζηά ιε ηδ θφζδ ηδξ δεζηήξ βκχζδξ, ηαζ ζδζαίηενα ιε ημκ a priori 

παναηηήνα πμο ηδξ απμδίδεζ, μ McGinn έπεζ δεπηεί ανηεηή ηνζηζηή.  Ν Noël 

Carroll, 109  βζα πανάδεζβια επζζδιαίκεζ υηζ μ McGinn δεκ ακηζιεηςπίγεζ ιε 

ζηακμπμζδηζηυ ηνυπμ ηζξ οθζζηάιεκεξ δζαθςκίεξ ηαζ απμηθίζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδκ 

δεζηή βκχζδ, ακ θάαμοιε οπυρδ ημοξ ζζπονζζιμφξ ημο πενί ημο a priori 

παναηηήνα ηδξ.  

Ν Daniel Jacobson 110  επζζδιαίκεζ, επίζδξ, υηζ μ McGinn δεκ ακηζιεηςπίγεζ ηδ 

δζαπνμζςπζηή δζαθςκία βζα δεζηά γδηήιαηα, βεβμκυξ πμο δε ζοκάδεζ ιε ημκ 

παναθθδθζζιυ ηδξ δεζηήξ βκχζδξ ιε ηδ ιαεδιαηζηή βκχζδ, υπμο δ δζαπνμζςπζηή 

ζοιθςκία είκαζ δεδμιέκδ, ημοθάπζζημκ ζηα ααζζηά πεδία ημζκήξ ιαεδιαηζηήξ 

βκχζδξ ηαζ πναηηζηήξ. 

Ρυζμ μ ηνυπμξ έηεεζδξ, υζμ ηαζ δ οζμεεημφιεκδ ιμνθή επζπεζνδιαημθμβίαξ  απυ 

ημκ Mc Ginn θαίκεηαζ κα οπαβμνεφεηαζ απυ ηδκ  πνμζπάεεζά ημο κα απακηήζεζ 

ζημοξ ειπεζνζζηέξ ηαζ κα ακαδείλεζ, πενζζζυηενμ ιε ηδ ζφβηνζζδ ηαζ θζβυηενμ ιε 

ηδκ εζξ αάεμξ ακάθοζδ, ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηδξ βκςζηζηήξ δζάζηαζδξ ηδξ δεζηήξ. 

Έπμκηαξ αοηυ ηαηά κμο, είκαζ δοκαηυκ κα δζηαζμθμβδεμφκ μζ, ςξ έκα ααειυ, 

αηναίεξ ημπμεεηήζεζξ ηζξ μπμίεξ ζπμθζάζαιε παναπάκς, πμθφ πενζζζυηενμ δε, εθ‟ 

υζμκ μθμηθδνχκμκηαξ ημ ηεθάθαζμ ακαθένεηαζ ζημ εέια ηδξ αεααζυηδηαξ ζπεηζηά 

ιε ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ, ζοκδέμκηάξ ηδ ιε παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα, ηα μπμία 

εκοπάνπμοκ ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ. 

Ζ επζπεζνμφιεκδ απυ ημκ McGinn ακάθοζδ ημο ζδζαίηενμο αοημφ είδμοξ βκχζδξ, 

ημ μπμίμ ζοκζζηά δ δεζηή βκχζδ, επζζηναηεφεζ, ζηδ ζοκέπεζα, ηδ βθχζζα.  Πε 

αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ηζκμφιεκμξ ηαηά ηδ δζενεφκδζδ ηδξ θφζδξ ηδξ δεζηήξ 
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βκχζδξ, μ McGinn ηδκ παναθθδθίγεζ, αοηή ηδ θμνά, ιε ηδ βκχζδ ηδξ βθχζζαξ, δ 

μπμία, ζφιθςκα ηαζ ιε ημκ Noam Chomsky, είκαζ  εζςηενζηή ηαζ ηαεμθζηή ζε 

υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ.  Έηζζ, εεςνεί ηδ βκχζδ ηδξ δεζηήξ αθήεεζαξ θοζζηή ηαζ 

αοευνιδηδ ηαζ ημοξ ηακυκεξ ηδξ δεζηήξ υηζ έπμοκ ηζξ ίδζεξ νίγεξ ιε ημοξ ηακυκεξ 

ηδξ βθχζζαξ, άπμρδ ηδκ μπμία θαίκεηαζ κα ζηδνίγεζ ηαζ μ Chomsky.  Ζ δεζηή 

δζαθςκία, θμζπυκ, ακαθφεηαζ ιε ακαθμνά ζημ ημζκςκζηυ, θοζζηυ ηαζ δζακμδηζηυ 

πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ ηαζ δζαθμνμπμζεί ηδκ εθανιμβή ηςκ ημζκχκ, ηαηά η‟ άθθα 

ανπχκ, ηυζμ ηδξ δεζηήξ υζμ ηαζ ηδξ βθχζζαξ.  Πημ αάεμξ αοηχκ ηςκ 

ημπμεεηήζεςκ ανίζηεηαζ δ πεπμίεδζδ υηζ δ δεζηή ιαξ ακηίθδρδ, υπςξ ηαζ μζ 

βθςζζζηέξ ιαξ ζηακυηδηεξ, ακηακαηθμφκ ηδ βκςζηζηή ακενχπζκδ θφζδ ιαξ. 

Ζ παθαζυηενδ άπμρδ ημο Thomas Reid, δ μπμία παναηίεεηαζ απυ ημκ McGinn ηαζ 

δ μπμία ακαβκςνίγεζ έκα εκδμβεκή ηαζ αοευνιδημ  παναηηήνα ζηδκ δεζηή βκχζδ, 

ζοκεπζημονείηαζ απυ ηζξ ακάθμβεξ απυρεζξ ηςκ Noam Chomsky ηαζ John Rawls 

(πςνίξ, ςζηυζμ, μ ηεθεοηαίμξ κα οζμεεηεί νεαθζζηζηέξ απυρεζξ ζηδκ δεζηή), υπςξ 

αοηέξ δζαιμνθχκμκηαζ, ιέζα απυ ηδκ ακαθμβία, ηδκ μπμία οπμζηδνίγμοκ υηζ 

οπάνπεζ ιεηαλφ δεζηήξ βκχζδξ ηαζ βκχζδξ ηδξ βθχζζαξ.  Ζ ακηίθδρδ Reid-

Chomsky, υπςξ ηδκ απμηαθεί  (EEF 47), ζπεηζηά ιε ηδκ δεζηή βκχζδ, 

οπμζηδνίγεζ υηζ είιαζηε εκδμβεκχξ πνμδζαηεεεζιέκμζ ζηδκ ακαβκχνζζδ δεζηχκ 

ανπχκ, αοηυ ελδβεί ηαζ ηδ ιζηνή ζπεηζηά πνυμδμ ζε ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα, 

ακηίεεηα απυ ηζξ επζζηήιεξ, ηαεχξ δ δεζηή, επεζδή δεκ ειπθέηεηαζ ζε δζαδζηαζίεξ 

ελακηθδηζηχκ παναηδνήζεςκ ηαζ πεζναιαηζζιχκ, βνήβμνα εδναίςζε ηδκ δεζηή 

βκχζδ ζε ζςζηή αάζδ. Ξνμθαααίκμκηαξ εκζηάζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ δζαθμνμπμίδζδ 

ηςκ δεζηχκ ζηάζεςκ, ηζξ ημπμεεηεί, εκ πνχημζξ, ζηδκ  επζθάκεζα ηδξ δεζηήξ 

πναηηζηήξ, ηαη‟ ακαθμβία ιε ηζξ βθςζζζηέξ υιμζέξ ημοξ  ηαζ, εκ ζοκεπεία, ηζξ 

ακηζιεηςπίγεζ ςξ δζαθμνέξ πενζζζυηενμ εθανιμβήξ πανά ανπχκ. Δπζπθέμκ, μζ 

δεζηέξ πεπμζεήζεζξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδ θμβζηή πεζεχ, εκχ αοηυ ηαεαοηυ ημ 

βεβμκυξ ηδξ δζαθςκίαξ ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ οπάνπεζ ιζα αθήεεζα βζα 

ηδκ μπμία αβςκίγμκηαζ.( EEF 49) Θμζκυξ πανμκμιαζηήξ είκαζ δ ακενχπζκδ θφζδ 

ιαξ, ηδκ μπμία ακηακαηθά ηαζ δ δεζηή ιαξ αίζεδζδ. 

Ν παναθθδθζζιυξ ςζηυζμ ηδξ δεζηήξ ιε ηδ βθςζζζηή βκχζδ έπεζ επζζδιακεεί, 

απυ ηδκ ηνζηζηή, υηζ έπεζ ζοκέπεζεξ, ηζξ μπμίεξ μ McGinn δεκ ακηζιεηςπίγεζ. Ζ 

ζοκέπεζα, ηδκ μπμία επζζδιαίκεζ μ Anthony Nuttall, 111  ζηδκ πνμηεζιέκδ 

πενίπηςζδ, είκαζ ζμαανή βζαηί εέηεζ οπυ αιθζζαήηδζδ ημκ ακηζηεζιεκζηυ 

παναηηήνα ηδξ δεζηήξ. Αοηυ ημ μπμίμ ζζπονίγεηαζ μ Nuttall είκαζ υηζ, ακ ηαζ 

παναηδνήζεζξ ημο ηφπμο «αοηή δ δζαηφπςζδ είκαζ θάεμξ βναιιαηζηά» 

δζαηνίκμκηαζ απυ ιεβαθφηενμ ααειυ αεααζυηδηαξ απυ υζμ μνζζιέκμζ κυιμζ ηδξ 

θοζζηήξ, δεκ παφμοκ κα ακηθμφκ αοηή ηδ αεααζυηδηα απυ ημ βεβμκυξ υηζ 

πνυηεζηαζ βζα έθεβπμ απέκακηζ ζε  κυιμοξ, ημοξ μπμίμοξ ειείξ μζ ίδζμζ έπμοιε 

επζκμήζεζ. Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ, υιςξ, πναβιαημπμζείηαζ ιζα ιεηαηυπζζδ απυ ηδ 
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βκχζδ ζηδκ επάνηεζα, βεβμκυξ πμο, ζαθχξ οπμκμείηαζ, δεκ είκαζ ηαθμδεπμφιεκμ 

απυ έκα δεζηυ ακηζηεζιεκζζηή, υπςξ άθθςζηε ηαζ δ έκκμζα ηδξ επζκυδζδξ, ηαεχξ 

ηαζ αοηή επίζδξ, οπμδδθχκεζ ακηζννεαθζζηζηή ημπμεέηδζδ. 

Πηδκ επυιεκδ εκυηδηα μ McGinn επζζδιαίκεζ ηδκ επζζηδιμθμβζηή αζοιιεηνία 

ακάιεζα ζηζξ θοζζηέξ ηαζ δεζηέξ πεπμζεήζεζξ ιαξ, ηαεχξ δ αθήεεζα ζηζξ πνχηεξ 

πνμηφπηεζ ιέζα απυ ηδκ ειπεζνία ηδξ ελςηενζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ.  Ζ δζαθμνά 

ιεηαλφ ημοξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ μζ πεπμζεήζεζξ 

πνμηαθμφκηαζ αζηζαηά, εκχ ζηδ δεφηενδ ηακμκζζηζηά. Ξανά ηδ νζγζηή εθεοεενία, δ 

μπμία ειπθέηεηαζ ζηζξ δεζηέξ πεπμζεήζεζξ ιαξ, ζφιθςκα ιε ημκ McGinn δεκ 

αιθζζαδηείηαζ μ βκςζηζηυξ παναηηήναξ ηδξ δεζηήξ πανά ιυκμ απυ ιία 

αηαηένβαζηδ ιμνθή πναβιαηζζιμφ, δ μπμία εα ελανημφζε ηδκ αθήεεζα ιζαξ 

πεπμίεδζδξ απυ ηδ πνδζζιυηδηα.  Πηδ ζοκέπεζα, μ McGinn ελδβεί βζα πμζμ θυβμ μζ 

δεζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ δεκ έπμοκ αζηζαηυ status μζ ίδζεξ αθθά ιυκμ ιέζς ηςκ 

θοζζηχκ πναβιαηζημηήηςκ ζηζξ μπμίεξ επζβίβκμκηαζ. Αξ  πάνμοιε έκα δζαθμνεηζηυ 

πανάδεζβια απυ αοηυ πμο πνμζθένεζ μ ίδζμξ βζα κα ημ ηαηαδείλμοιε. Αξ 

οπμεέζμοιε υηζ έπμοιε ηδκ εζθαθιέκδ δεζηή πεπμίεδζδ υηζ δ ηήνδζδ ηςκ 

οπμζπέζεςκ είκαζ ηάηζ ηαηυ. Ξαναααίκμκηαξ ημκ δεζηυ  ηακυκα ηδξ ηήνδζδξ ηςκ 

οπμζπέζεςκ ενπυιαζηε ακηζιέηςπμζ ιε ηδκ δοζθμνία, ηδκ απμδμηζιαζία ηαζ ηδκ 

πενζεςνζμπμίδζδ εη ιένμοξ ηςκ ζοκακενχπςκ ιαξ, πμο δ ζοιπενζθμνά ιαξ, επί 

ηδξ μπμίαξ δ  θακεαζιέκδ ιαξ αοηή πεπμίεδζδ επζβίβκεηαζ, πνμηαθεί. Αοηυ πμο 

εέθεζ κα πεζ μ McGinn είκαζ υηζ ακηίεεηα απυ ηδκ πανααίαζδ ημο κυιμο ηδξ 

αανφηδηαξ πμο μ ίδζμξ δζμνεχκεζ ηδκ εζθαθιέκδ ιαξ πεπμίεδζδ, ζηδκ πενίπηςζδ 

ηςκ δεζηχκ πεπμζεήζεςκ, ηάηζ ακελάνηδημ απυ ηδκ ίδζα ηδκ δεζηή πεπμίεδζδ  εα 

ιαξ ακαβηάζεζ κα αθθάλμοιε ηδκ πεπμίεδζή ιαξ.  Αοηυξ είκαζ έκαξ αηυιδ θυβμξ 

βζα ημκ μπμίμ δεκ είκαζ  δοκαηή δ ακαβςβή ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ ζε ροπμθμβζηέξ 

ηαεχξ μζ ηεθεοηαίεξ έπμοκ αζηζαηυ παναηηήνα μζ ίδζεξ, ςξ θοζζηέξ 

πναβιαηζηυηδηεξ. 

Πηδκ εκυηδηα, ιε ηίηθμ Ζζηθόηεηα θαη  ςπρνινγία ηνπ θνηλνύ λνπ ακανςηζέηαζ μ 

ακαβκχζηδξ ακ δεκ εα ήηακ απθμφζηενμ κα παναδεπηεί μ McGinn αοηυ ζημ μπμίμ 

ηυζμ επζιεθχξ ακηζζηέηεηαζ ηαη‟ επακάθδρδ, δδθαδή υηζ μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ, 

έιιεζα έζης,  έπμοκ αζηζαηέξ ηαζ πναβιαημθμβζηέξ ζοκζζηχζεξ. Ξμζμξ ιπμνεί κα 

ανκδεεί ηδκ έθλδ πμο αζηεί δ έιθοηδ ηαθμζφκδ εκυξ ακενχπμο, ηα 

ζοκαζζεήιαηα εοβκςιμζφκδξ ή ηδ δζάεεζδ ακηαπυδμζδξ ζηδ βεκκαζμδςνία; Ακηί 

αοημφ, μ  McGinn, επζζηναηεφεζ ημοξ υνμοξ «οπμ-πνμσυκ» ηαζ  «βεκζηή εοθοΐα», 

πνμηεζιέκμο κα ελδβήζεζ ημ βεβμκυξ ηδξ ειπέδςζδξ ηδξ δεζηήξ ζημ κμο, πανά 

ηδκ αδοκαιία ηαηάδεζλδξ πθεμκεηηδιάηςκ βζα ημκ μνβακζζιυ. Ζ ελήβδζή ημο 

είκαζ υηζ δ δεζηή απμηεθεί οπμπνμσυκ ιζαξ θεζημονβίαξ πμο έπεζ ειθακή 

πθεμκεηηήιαηα βζα ημκ μνβακζζιυ, ζοβηεηνζιέκα ηδξ   ροπμθμβίαξ ημο ημζκμφ 

κμο. Ανηεί, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, δ ειπέδςζδ απυ κςνίξ ζημκ μνβακζζιυ ηαζ, 

πζεακχξ, ζηα βμκίδζα απυ ηα μπμία ηαεμνίγμκηαζ  μζ έκκμζεξ ηδξ  ροπμθμβίαξ ημο 

ημζκμφ κμο, βζα κα ελαπεμφκ μζ ηαηδβμνίεξ ηδξ δεζηήξ ιέζς ηδξ βεκζηήξ εοθοΐαξ, 

π.π. απυ ηδκ έκκμζα ημο πυκμο, υηζ μ πυκμξ είκαζ ηάηζ ηαηυ ηυζμ βζα ιέκα υζμ ηαζ 

βζα ημοξ άθθμοξ. Έηζζ, οπμζηδνίγεζ υηζ δ δεζηή ηαηακυδζδ πνμηφπηεζ απυ «ηδ 
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ζοζηδιαηζηή ακάπηολδ ροπμθμβζηχκ εκκμζχκ… πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ δεζηή 

αλζμθυβδζδ».112 Νζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ δεκ είκαζ ακαβχβζιεξ ζηζξ ροπμθμβζηέξ, αθθά 

ιεηαλφ ημοξ οπάνπεζ ιία ακηαπυηνζζδ, ηαεχξ  μζ πνχηεξ  επζβίβκμκηαζ ζηζξ 

δεφηενεξ.  

Πημκ επίθμβμ ημο ηεθαθαίμο βζα ηδκ βκχζδ ηδξ αβαευηδηαξ μ McGinn επζπεζνεί 

κα οπεναζπζζηεί ηδ δοκαηυηδηα ηδξ βκχζδξ ηδξ δεζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ απέκακηζ 

ζηζξ εκζηάζεζξ πμο εζηζάγμκηαζ ζηδκ ηνζηζηή ηδξ απμδμπήξ  ιίαξ βκςζζμθμβζηά 

πανάδμλδξ δζάζηαζδξ ηδξ δεζηήξ ειπεζνίαξ. Ζ οπενάζπζζή ημο ααζίγεηαζ, εκ 

πμθθμίξ, ζηδ ιέεμδμ ηδξ ακαθμβίαξ. Ζ δεζηή βκχζδ είκαζ βκχζδ a priori αθθά δεκ 

είκαζ πενζζζυηενμ πνμαθδιαηζηή απυ άθθα είδδ a priori βκχζδξ, υπςξ αοηή ηδξ 

θμβζηήξ ή ηςκ ιαεδιαηζηχκ.  Δπίζδξ, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ πνμηφπηεζ δ δεζηή 

βκχζδ δεκ είκαζ πενζζζυηενμ πνμαθδιαηζηυξ απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

πνμηφπηεζ μπμζμδήπμηε άθθμ είδμξ βκχζδξ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ αίζεδζδ απυ 

ημ ενέεζζια. Ν McGinn δέπεηαζ, υπζ ιυκμ ηδκ πμθοιμνθζηή δζάζηαζδ ηδξ βκχζδξ, 

αθθά ηαζ ηδ ιδ ακαηνεπηζηή ζοκφπανλδ ημο ιοζηδνίμο ιε ηζξ πεπμζεήζεζξ ιαξ, 

ηαεχξ αοηυ ζοκδέεηαζ ιε ημοξ βκςζζμθμβζημφξ ιαξ πενζμνζζιμφξ. Ν 

παναηηδνζζιυξ πμο ηαζνζάγεζ ζηδκ δεζηή βκχζδ είκαζ ελνξαηηθή ή δηαηζζεηηθή εθ‟ 

υζμκ υιςξ λεηαεανζζηεί υηζ δεκ οπάνπεζ δ παναιζηνή ακαθμνά ζε βκχζδ ελ‟ 

απμηαθφρεςξ, υπςξ δ ενδζηεοηζηή. Ξνμηεζιέκμο κα απμθεοπεμφκ πανυιμζεξ 

πανακμήζεζξ, μ McGinn πενζβνάθεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνμηφπηεζ δ δεζηή 

βκχζδ. «Νζ δεζηέξ ιαξ δζαζζεήζεζξ», βνάθεζ «είκαζ απμηέθεζια ημο εκδυιοπμο 

εθέβπμο εκυξ βκςζηζημφ ζοζηήιαημξ πμο πανάβεζ αοευνιδηεξ ηνίζεζξ». Απ‟ ηδ 

ζηζβιή πμο δεκ βίκεηαζ ηαιία ακαθμνά ζε ηάπμζμ οπενθοζζηυ ηυζιμ, ιπμνμφιε 

κα ιζθάιε βζα δεζηέξ δζαζζεήζεζξ, ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο ιζθάιε ηαζ βζα 

βθςζζζηέξ δζαζζεήζεζξ, εκχ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ιπμνμφιε κα ακαθενεμφιε ζε 

υθεξ ηζξ ανπέξ, μζ μπμίεξ δζέπμοκ ηζξ ζπεηζηέξ ηνίζεζξ ιαξ, δεκ επδνεάγεζ ημ 

βκςζηζηυ ημοξ οπυααενμ. 

Ζ εββεκήξ ιαξ πνμδζάεεζδ ςξ πνμξ ηδκ ακαβκχνζζδ δεζηχκ ανπχκ πανμοζζάγεηαζ  

απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ εεςνία ςξ ακάθμβδ ι‟ αοηή ηδξ ακαβκχνζζδξ βθςζζζηχκ 

ανπχκ. Ζ έκζηαζδ  βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ παναδμπή οπμβναιιίγεζ υηζ, πνμηεζιέκμο 

βζα ηδ βθχζζα, ακαθενυιαζηε ζε ζηακυηδηα, δ μπμία ακαπηφζζεηαζ χζηε κα 

ακαβκςνίγεζ ηα απμηεθέζιαηα ιζαξ ζφιααζδξ, υπςξ είκαζ δ βναιιαηζηή ιζαξ 

βθχζζαξ. Ζ ακαθμβία ιεηαλφ δεζηήξ ηαζ βθχζζαξ έπεζ ηδκ ακεπζεφιδηδ ζοκέπεζα 

ηδξ ακαθμβίαξ ιεηαλφ δεζηήξ ηαζ παζπκζδζμφ,113 ηάηζ πμο εα ελίζςκε ηδκ δεζηή 

βκχζδ ιε εζςηενζηή ζοιθςκία ιε ηακυκεξ, ημοξ μπμίμοξ επζκμήζαιε ειείξ μζ 

ίδζμζ. Υζηυζμ, μζ ανπέξ, μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζηδ θεζημονβία ααεζχκ δμιχκ, δεκ 

είκαζ πνμσυκ ζοιαάζεςκ. 

Ζ ακηζηεζιεκζηή ηαζ αηναία νεαθζζηζηή πνμζέββζζδ, ηδκ μπμία οζμεεηεί μ McGinn, 

ζε ζπέζδ ιε ηζξ δεζηέξ αλίεξ ηαζ ζδζυηδηεξ, επζηνέπεζ ηδκ οπμεεηζηή πενίπηςζδ κα 

εεςνείηαζ ηάηζ ηαθυ απυ υθμοξ, πςνίξ πναβιαηζηά κα είκαζ.  Ν Nuttall ζημ ζδιείμ 
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αοηυ οπμβναιιίγεζ υηζ μ μπαδυξ ημο δεζημφ ακηζηεζιεκζζιμφ δε εα ιπμνμφζε κα 

ακεπηεί ηδκ αηναία εηδμπή ηδξ παναπάκς πνυηαζδξ, δδθαδή κα ζθάθθεζ ηακείξ  

πάκηα ζηδκ εηηίιδζή ημο βζα ημ ηζ είκαζ ηαθυ, ηαεχξ αοηυ εα ζηενμφζε ηδκ δεζηή 

απυ ημ κυδιά ηδξ.114 

Κία επζπθέμκ ηνζηζηή, δ μπμία αζηείηαζ απυ πμθθμφξ ιεθεηδηέξ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ένβμο ημο Colin McGinn, ακαθμνζηά ιε ημκ a priori παναηηήνα, ημκ μπμίμ 

απμδίδεζ ζηδκ δεζηή βκχζδ, είκαζ υηζ δεκ ελδβεί πχξ έκαξ ηέημζμξ παναηηήναξ 

ιπμνεί κα ζοιααδίγεζ ιε ηδκ φπανλδ δζαθμνεηζηχκ απυρεςκ βζα ηα δεζηά 

γδηήιαηα.  Αθθά αοηή δ επζζήιακζδ είκαζ ιένμξ ιυκμ ιζαξ εονφηενδξ ηνζηζηήξ, δ 

μπμία αιθζζαδηεί ηδκ πνμζπάεεζα κα απακηδεμφκ μζ εκζηάζεζξ πνμξ ηδκ δεζηή 

εεςνία ημο McGinn, εκχ μνζζιέκμζ 115  πνμπςνμφκ ηυζμ ιαηνζά, χζηε  κα 

δδθχζμοκ υηζ εα ήηακ πνμηζιυηενμ κα ιδκ πνμζπαεήζεζ ηακ κα ακηζηνμφζεζ ηζξ 

εκζηάζεζξ, πανά κα δζαηοπχζεζ απθχξ ηδκ δεζηή ημο εεςνία ηαζ ηδ ζπέζδ, ηδκ 

μπμία οπμζηδνίγεζ υηζ αοηή έπεζ ιε ηδκ αζζεδηζηή. 

 

3.Α 3 Σν θαθό  

Ρμ επυιεκμ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο θένκεζ ζημ θςξ έκακ απυ ημοξ ακηζηεζιεκζημφξ 

ζηυπμοξ ημο McGinn, δδθαδή ηδκ ακάθοζδ ημο ηαημφ, έηζζ υπςξ αοηυ 

πανμοζζάγεηαζ ζημκ ακενχπζκμ παναηηήνα.  Ρμ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ 

ακηζιεηςπίγεηαζ βεκζηά ιε εοιεκή ζπυθζα απυ ημοξ ηνζηζημφξ ημο ένβμο ημο, 

ζδζαίηενα ςξ πνμξ ηδκ πνςημηοπία ηδξ πνμζέββζζήξ ημο.  Θαηά ηδκ άπμρή ιμο, 

ζηζξ ανεηέξ ημο είκαζ δοκαηυκ κα πνμζηεεεί ηαζ δ εκδεθεπήξ επζζήιακζδ 

πενζθενεζαηχκ, ςξ πνμξ ημ ηεκηνζηυ εκδζαθένμκ ημο McGinn,  πενζπηχζεςκ, 

ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιπμνεί κα πνμηφρεζ  μ ηαηυξ παναηηήναξ, 

χζηε κα επζηεοπεεί ιία πθδνυηδηα ζηδκ πανμοζίαζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ακηζηεζιέκμο (ηεκηνζηή ημο πεπμίεδζδ είκαζ υηζ μ ηαηυξ παναηηήνα πνμηφπηεζ 

απυ οπανλζαηυ θευκμ).  Θαεχξ δ ελμζηείςζδ ιε ηέημζμοξ παναηηήνεξ δεκ είκαζ 

ηάηζ πμο εφημθα ανίζηεζ ηακείξ ζημ απυεεια ηςκ ειπεζνζχκ εκυξ ηαεδιενζκμφ 

ακενχπμο, δ ακαγήηδζδ ηδξ ζοιαμθήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ ακάθοζή ημοξ 

ιμζάγεζ ακαπυθεοηηδ. Ν McGinn παναπέιπεζ, βζ‟ αοηυ ημ ζημπυ, ζημ ένβμ ημο 

Herman Melville, Billy Budd, αθθά ηαζ ζημκ Othello ημο Shakespeare. 

Ρμ ηαηυ, ζημ μπμίμ εζηζάγεζ ηδκ πνμζμπή ημο μ McGinn, ενιδκεφεηαζ ςξ άκηθδζδ 

ζηακμπμίδζδξ (απυθαοζδξ) απυ ημκ πυκμ ηςκ άθθςκ, εκχ ημ ηαθυ ςξ δ ακηίεεηδ 

ζοκεήηδ ηδξ άκηθδζδξ ζηακμπμίδζδξ απυ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ άθθςκ, αθθά ηαζ 

ηα ακηίεεηά ημοξ ακηίζημζπα.  Ν πυκμξ ηαζ δ απυθαοζδ εεςνμφκηαζ, ιε ηδκ εονεία 
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έκκμζά ημοξ, ςξ έθλδ ηαζ απμζηνμθή, εκχ ειπθέημοκ οθζηέξ ηαζ ροπζηέξ 

ακηζδνάζεζξ.  Ξνμαθέπμκηαξ μ McGinn ημ πανάδμλμ ηδξ εκδεπυιεκδξ  

ζηακμπμίδζδξ εκυξ ηαθμφ παναηηήνα  ελαζηίαξ ηδξ ζηακμπμίδζδξ   εκυξ  ηαημφ 

παναηηήνα, αθμφ, ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ ημο ηαθμφ παναηηήνα, εα έπνεπε κα 

ακηθεί ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ ζηακμπμίδζδ ημο άθθμο, επμιέκςξ ηαζ απυ ηδκ 

ζηακμπμίδζδ ημο ηαημφ παναηηήνα, πνμζπαεεί κα ειπμδίζεζ ημ ακεπζεφιδημ αοηυ 

ζοιπέναζια, επζζδιαίκμκηαξ ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ ιδ φπανλδξ ηεκχκ ζηδκ 

αθοζίδα ηδξ ζηακμπμίδζδξ εη ιένμοξ ημο ηαθμφ.  Αοηή ημο δ απαίηδζδ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ημ Nuttall 116  ςξ ad hoc ηακυκαξ, εκχ, ηαοηυπνμκα,  

επζζδιαίκμκηαζ μζ ακηζννήζεζξ πμο εα πνυααθε μ Bentham βζα ηδ δζάηνζζδ ηςκ 

απμθαφζεςκ ηαζ δ ακαημθμοεία ημο ίδζμο ημο McGinn, μ μπμίμξ, θίβμ πζμ ηάης, 

οπμζηδνίγεζ υηζ είκαζ ηαθυ κα πνμάβμοιε ηδκ εοηοπία ηςκ άθθςκ, ακελάνηδηα απυ 

ημ βζα πμζμκ πνυηεζηαζ.  Ξνμτπυεεζδ ηδξ άκηθδζδξ ζηακμπμίδζδξ απυ ημκ πυκμ 

ηςκ άθθςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ζηεκμπχνζαξ βζα ηδ πανά ημοξ, είκαζ δ αίζεδζδ ηδξ 

εηενυηδηαξ, παναηδνεί εφζημπα, μ McGinn.   Δίκαζ απαναίηδημ, ιε άθθα θυβζα, μ 

άθθμξ κα αζχκεηαζ ςξ ηάηζ λεπςνζζηυ ηαζ δζαηνζηυ απυ αοηυκ πμο έπεζ ηαηυ 

παναηηήνα.  Πημ ζδιείμ αοηυ, εα ιπμνμφζε ηακείξ κα επζζδιάκεζ ημ ζοκαθέξ ηδξ 

ακηίζηνμθδξ επζζήιακζδξ ημο Ian McEwan, υηζ μζ ηνμιμηνάηεξ πμο επέθενακ ηα 

πηοπήιαηα ηδξ 9/11, δεκ εα ιπμνμφζακ κα μθμηθδνχζμοκ ηδκ πνάλδ ημοξ, ακ 

έιπαζκακ ζηδ εέζδ ηςκ εοιάηςκ ημοξ.117 

Πηδκ οπμεκυηδηα αοημφ ημο ηεθαθαίμο, ιε ηίηθμ  θάπνηεο εθαξκνγέο, μ McGinn, 

ιε δζεζζδοηζηυηδηα, απμηαθφπηεζ πναηηζηέξ ηδξ ημζκςκζηήξ ζοιαίςζδξ, μζ μπμίεξ 

ειπθέημοκ, εκ δοκάιεζ ή εκ εκενβεία, ηέημζεξ ηαηαζηάζεζξ ημο ηαημφ.  Έπμκηαξ 

επζζδιάκεζ ημ θευκμ ςξ ιία πδβή ηδξ εηδήθςζδξ ημο ηαημφ παναηηήνα ηαζ 

ακαβκςνίγμκηαξ ηδκ εονφηδηα ημο θάζιαημξ εθανιμβήξ ημο, ηθμκίγεζ ηδκ ανπζηή 

εκηφπςζδ ημο πενζμνζζιέκμο πεδίμο ακαθμνάξ ημο ηαημφ παναηηήνα.  Νζ 

ακαθμνέξ ημο, επίζδξ, ζε αεθήιαηα, ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε αία ηαζ πυκμ, υπςξ 

δ ποβιαπία, ή βεκζηά επχδοκεξ ηαζ επζηίκδοκεξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ ημ εέαια πμο 

πνμζθένεζ ημ ηζίνημ, ιαξ μδδβεί κα ζηεθημφιε ηδκ αηεναζυηδηα ημο παναηηήνα 

ιαξ, ηάης απυ έκα κέμ πνίζια.  Ν McGinn ακαθένεηαζ, επίζδξ, ζε αζθαθζζηζηέξ 

δζηθείδεξ ηδξ ημζκςκίαξ, πνμηεζιέκμο κα απμηνέρεζ ηζξ επζηίκδοκεξ εηηνμπέξ ημο 

παναηηήνα, υηακ ειπθέηεηαζ ζε αιθίννμπεξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ αοηή ημο 

αεέιζημο ακηαβςκζζιμφ ζημκ αεθδηζζιυ (ιε πνήζδ ακααμθζηχκ ή επίδεζλδ 

ακηζαεθδηζηχκ ζοιπενζθμνχκ) ή  ηδξ απυδμζδξ δζηαζμζφκδξ, υηακ αοηή 

πενζθαιαάκεζ εηδίηδζδ. 

Έπμκηαξ εζηζάζεζ ηδκ πνμζμπή ημο ζημ είδμξ εηείκμ ημο ηαημφ, ημ μπμίμ, πςνίξ 

ηάπμζμ άθθμ εβςζζηζηυ υθεθμξ, ακηθεί ζηακμπμίδζδ απυ ημκ πυκμ ημο άθθμο, μ 

McGinn πνμζπαεεί κα δζενεοκήζεζ ημ ηίκδηνμ ηδξ ειπθμηήξ ζ‟ έκα ηέημζμ 

                                                           
116  Nuttall 1998: 534 
117

 Ο McEwan ζκανε αυτι τθν παρατιρθςθ κατά τθ διάρκεια μιασ ςυνζντευξθσ αναφερόμενοσ ςτο ρόλο τθσ 
ενςυναίςκθςθσ ςτθν ανάπτυξθ θκικϊν αρχϊν ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ ςυμβίωςθσ, παίρνοντασ ωσ αφορμι 
το επειςόδιο του τρομοκρατικοφ  χτυπιματοσ των δίδυμων πφργων. Βλ. και παρακάτω ςτο 11

ο
  κεφάλαιο. 



108 

 

ροπμθμβζηυ κυιμ ή ζφκδνμιμ. (EEF 72) Αθήκμκηαξ ηαηά ιένμξ ηζξ απακηήζεζξ 

εηείκεξ πμο ειπθέημοκ ενδζηεοηζημφ ή κεονμθοζζμθμβζημφ ηφπμο δεδμιέκα, ςξ 

ιδ πναβιαηζηέξ απακηήζεζξ επί ημο γδημοιέκμο, εζηζάγεηαζ ζε δφμ είδδ 

απακηήζεςκ, απυ ηζξ μπμίεξ δ ιεκ ιία ειπθέηεζ ηδκ ροπμθμβία ημο ημζκμφ κμο, δ 

δε άθθδ ηδκ άπμρδ υηζ ημ ηαηυ είκαζ εββεβναιιέκμ ζε ιζα δμηή, ααζζηή ηαζ 

πνςηυβμκδ θφζδ. Δλεηάγμκηαξ μ McGinn ηδκ πνχηδ απυ ηζξ δφμ αοηέξ 

πενζπηχζεζξ απακηήζεςκ, ζοβηεηνζιέκα αοηή πμο αθέπεζ ημ ηίκδηνμ ηδξ 

πνυηθδζδξ πυκμο ζηδκ ζηακμπμίδζδ ιζαξ επζεοιίαξ, δζενεοκά πζεακέξ επζεοιίεξ 

πνμξ ζηακμπμίδζδ. Κζα ηέημζα εα ιπμνμφζε κα είκαζ δ επζεοιία κα ηνααήλεζ ηακείξ 

ηδκ πνμζμπή ηςκ άθθςκ, ιζα άθθδ δ επζεοιία ηονζανπίαξ πάκς ζημοξ άθθμοξ, ιε 

ηδ ζηένδζδ ηδξ εθεοεενίαξ ημοξ, αθμφ βίκεηαζ εθζηηή δ ακαβςβή ηδξ υθδξ ημοξ 

φπανλδξ ζε έκα ζχια πμο οπμθένεζ. Θαεχξ ηαζ ζηζξ δφμ παναπάκς πενζπηχζεζξ, 

δ πνυηθδζδ πυκμο δεκ είκαζ δ ιυκδ πδβή ζηακμπμίδζήξ ημοξ μ McGinn ζοκεπίγεζ 

ηδ δζενεφκδζδ βζα κα ανεζ, ακ οπάνπεζ, εηείκμ ημ ιμκαδζηυ παναηηδνζζηζηυ, ημ 

μπμίμ ηάκεζ ηδκ πνυηθδζδ πυκμο ζημκ άθθμ ηαηακμδηή ςξ ηίκδηνμ ζηακμπμίδζδξ. 

Ρμ ζοιπέναζια ζημ μπμίμ ηαηαθήβεζ, ιεηά απυ ιία εκδζαθένμοζα ακάθοζδ ηςκ 

επζδζχλεςκ εκυξ ζαδζζηή, υπςξ βζα πανάδεζβια μ ιανηήζζμξ  deSade, είκαζ υηζ, 

αθ‟ εκυξ ιεκ, δ επζδίςλδ ημο ζαδζζηή ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αθαίνεζδ ηδξ επζεοιίαξ 

βζα γςή απυ ημ εφια ημο ηαζ αθεηένμο, υηζ ημ πζμ πνμθακέξ ηίκδηνμ είκαζ μ 

θευκμξ. Σαναηηδνζζηζηά, ακαθφεζ αοηυ ημ θευκμ ςξ οπανλζαηυ ζοκαίζεδια (έκα 

ζδιείμ ζημ μπμίμ έπεζ απμζπάζεζ εεηζηή ακηαπυηνζζδ),118 εθυζμκ ημ ακηζηείιεκυ  

ημο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ επζεοιία ημο εφιαημξ βζα γςή, εκχ έπεζ ςξ αθεηδνία ηδ 

αζμφιεκδ ακζζμννμπία ακάιεζα ζηδ δζηή ημο οπανλζαηή έθθεζρδ ζηακμπμίδζδξ ηαζ 

ηδκ ζηακμπμίδζδ ημο άθθμο. Ξαν‟ υθμ πμο παναδέπεηαζ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

εβςζζηζηυ ηίκδηνμ είκαζ πζεακυκ κα ανίζηεηαζ πίζς απυ πμθθέξ πενζπηχζεζξ 

ιμπεδνυηδηαξ, μ McGinn δεκ ακαβκςνίγεζ ζημ θευκμ ηδκ απμηθεζζηζηυηδηα ημο 

ηζκήηνμο ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζοιπενζθμνάξ. Ακηίεεηα, εεςνεί υηζ δ ιμπεδνή 

ζοιπενζθμνά ιπμνεί κα είκαζ ηάθθζζηα ημ απμηέθεζια ιζαξ ιμπεδνήξ θφζδξ, δ 

μπμία, μπςζδήπμηε, είκαζ δοκαηυκ κα ζοκδεεεί ιε ζοβηεηνζιέκεξ ροπμθμβζηέξ ηαζ 

θοζζμθμβζηέξ αζηίεξ, μζ μπμίεξ ειπενζέπμοκ ημ ζημζπείμ ηδξ εκδεπμιεκζηυηδηαξ ηαζ 

απμηθείμοκ ηδ δζάηνζζδ θοζζημφ-αθφζζημο ιεηαλφ ηδξ ιμπεδνήξ ηαζ 

αθηνμοζζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Κζα άθθδ ημπμεέηδζή ημο, ιάθζζηα, δ μπμία έπεζ 

εεςνδεεί119 ζδζαίηενα εκδζαθένμοζα, παναπέιπεζ ζε ιία ιεηαδμηζηή δζάζηαζδ ημο 

ηαημφ.  

Πηδκ ανπή ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο μ McGinn παναεέηεζ ημ κμδηζηυ πείναια, υηζ 

μ ηυζιμξ απμηεθείηαζ απυ Δ (evil) υκηα ηαζ G (good) υκηα, (ηα μπμία απμδίδμοκ 

ημοξ δφμ ηφπμοξ ηδξ δεζηήξ ροπμθμβίαξ, (EEF 62) ιε ηδκ οπυεεζδ υηζ ηαηυξ είκαζ 

εηείκμξ μ μπμίμξ ακηθεί ζηακμπμίδζδ απυ ημ ααζακζζιυ ηςκ άθθςκ ηαζ, 

ηαοηυπνμκα, απμζηνέθεηαζ ημ εκδεπυιεκμ ηδξ εοηοπίαξ ημοξ, εκχ ημ ακηίζηνμθμ 

ζζπφεζ βζα ηα ηαθά υκηα). Πφιθςκα ιε ημ πείναια, ηαζ μζ δφμ ηφπμζ υκηςκ 

επζδζχημοκ ηδκ εοπανίζηδζή ημοξ, έηζζ ηα Δ υκηα επζδζχημοκ ηδκ πνυηθδζδ 
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πυκμο ζημοξ άθθμοξ, χζηε κα ιεβζζημπμζήζμοκ ηδ δζηή ημοξ ζηακμπμίδζδ, εκχ ηα 

G υκηα επζδζχημοκ ηδ πανά ηςκ άθθςκ, χζηε κα ιεβζζημπμζήζμοκ ηδ δζηή ημοξ 

ζηακμπμίδζδ. Έηζζ έπμοιε απυ ηδ ιία πθεονά, αζαζηέξ, θδζηέξ, ααζακζζηέξ ηαζ 

απυ ηδκ άθθδ εοβεκείξ, βεκκαζυδςνμοξ, ζοιπμκεηζημφξ. Πηυπμξ ημο McGinn ζηδκ 

επζκυδζδ αοημφ ημο πεζνάιαημξ είκαζ κα πανμοζζάζεζ έκα ιμκηέθμ δεζηήξ 

ροπμθμβίαξ βζα ημοξ παναηηήνεξ ημο εκάνεημο ηαζ ηαημφ πνμζχπμο, ημ μπμίμ 

υιςξ δεκ έπεζ απαζηήζεζξ απυθοηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ςξ πνμξ ηζξ ροπμθμβζηέξ ημο 

ακαθφζεζξ. Ν McGinn πενζζζυηενμ εκδζαθένεηαζ κα οπμζηδνίλεζ έκα ηνυπμ 

ζηέρδξ, μ μπμίμξ πνμζζδζάγεζ ζηδκ εεςνία επζθμβήξ. Δπζπθέμκ, δ ζπδιαηζηή αοηή 

ακάθοζδ αθδνδιέκςκ παναηηήνςκ ζημπεφεζ ζηδκ επελήβδζδ ζοβηεηνζιέκςκ 

θαζκμιέκςκ (υπςξ π.π. ημο θευκμο ή ηδξ εηδζηδηζηυηδηαξ). Ρμ πθεμκέηηδιά ηδξ 

είκαζ υηζ ημο επζηνέπεζ ηδ ζοιιεηνζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ ακηίεεηςκ, ημοθάπζζημκ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ πνμδζάεεζδ δζαιυνθςζδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δεζηήξ ή ηαηήξ 

ροπμθμβίαξ. Ξνμηφπηεζ, υιςξ, απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ πναβιάηεοζδ ημο McGinn 

ηαζ ιζα πνμτπυεεζδ, δ μπμία εκζζπφεζ, ιε έκακ αηυιδ ηνυπμ, ηδκ επζπεζνμφιεκδ 

ακάθοζδ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, θεζημονβχκηαξ ιάθζζηα ζοιπθδνςιαηζηά ζηδ εέζδ 

ηδκ μπμία δζαηοπχκεζ δ Nussbaum ζπεηζηά  ιε ημ είδμξ αοηυ ιεηαηυπζζδξ, ημ 

μπμίμ ακαθένεδηε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ. Αοηυ πμο επζζδιαίκεζ μ McGinn, 

είκαζ υηζ πνμτπυεεζδ βζα κα ακηθήζεζ ζηακμπμίδζδ απυ ημκ πυκμ ημο άθθμο ημ 

ηαηυ οπμηείιεκμ (G) είκαζ δ αίςζδ ηδξ εηενυηδηαξ ημο άθθμο, δ πνμτπυεεζδ ηςκ 

πμθθαπθχκ εαοηχκ, ζαθχξ δζαηνζηχκ απυ ημκ δζηυ ημο. «Ν,ηζδήπμηε ιεηνζάγεζ ή 

ελαζεεκεί ηδκ εηενυηδηα ιεζχκεζ ημ επζηεθμφιεκμ ηαηυ».120 Ν McGinn, αέααζα, 

ακαθένεηαζ πνςηανπζηά ζηδ ζοκείδδζδ ηδξ εηενυηδηαξ απυ ημ μκ, ημ μπμίμ ακηθεί 

ζηακμπμίδζδ απυ ημκ πυκμ ημο άθθμο, δ δζάηνζζδ, υιςξ, ημο Wittgenstein 

ακάιεζα ζημ κα κζχεεζξ εζφ πυκμ ηαζ ζημ κα κζχες εβχ πυκμ ζημ ζχια ζμο, 

ζηδκ μπμία παναπέιπεζ, ηαεχξ ηαζ δ επζζήιακζδ ημο McGinn υηζ ημ ηαηυ 

ηνέθεηαζ απυ ηδκ έκκμζα ηδξ εηενυηδηαξ, εκζζπφμοκ ηδ ζοζπέηζζδ, ηδκ μπμία 

επζπεζνμφιε, υηζ, δδθαδή, δ εκζοκαίζεδζδ δνα αηνζαχξ ιε ημκ ακςηένς 

πενζβναθυιεκμ ηνυπμ ηδξ ελαζεέκζζδξ ημο ηαημφ ηαζ, ςξ εη ημφημο, δζηαζμφηαζ 

ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ κα εεςνδεεί εεηζηή δζαδζηαζία.  Βαζζζιέκμξ ζ‟ αοηυ ημ 

απθυ ζπήια υηζ ημ ηαηυ ζζμφηαζ ιε ηδκ άκηθδζδ απυθαοζδξ απυ ημ ηαηυ ημο 

άθθμο ηαζ ημ ηαθυ ζζμφηαζ ιε ηδκ άκηθδζδ ζηακμπμίδζδξ απυ ημ ηαθυ ημο άθθμο, 

μ McGinn  ελδβεί, υπςξ είπαιε, ζοβηεηνζιέκα θαζκυιεκα ακδεζηυηδηαξ, υπςξ μ 

θευκμξ, ςξ ζοκαίζεδια πυκμο ελαζηίαξ ηδξ ηαθφηενδξ οπανλζαηήξ ηαηάζηαζδξ 

ημο άθθμο ηαζ, ςξ εη ημφημο, ακαγήηδζδ, ιέζς ημο πνμηαθμφιεκμο ηαημφ, ηδξ 

ελαθάκζζδξ ημο πυκμο, αθθά ηαζ άθθα θαζκυιεκα, υπςξ δ εηδίηδζδ ηαζ μ 

ακηαβςκζζιυξ, ηα μπμία, υπςξ απμηαθφπηεζ δ επζπεζνμφιεκδ, ιε ημοξ παναπάκς 

ζπδιαηζημφξ υνμοξ, ακάθοζδ ηνφαμοκ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ ημζκςκία, δ μπμία 

ηονζανπείηαζ απυ αοηά.  Νζ ηίκδοκμζ εζηζάγμκηαζ ζημ δζηηυ παναηηήνα ηέημζςκ 
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ηαηαζηάζεςκ ηαζ δζαεέζεςκ, ηαεχξ, βζα πανάδεζβια, δ εηδίηδζδ εκέπεζ ηδκ 

επζδίςλδ ημο πυκμο ημο άθθμο βζα ηζξ ηαηέξ ημο πνάλεζξ ηαζ, ςξ εη ημφημο, 

ζοκηάζζεηαζ ιε ημ ηαηυ, αθθά, ηαοηυπνμκα, εκέπεζ ηαζ δζηαζμζφκδ.  Ρμ ίδζμ ζζπφεζ 

ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο ακηαβςκζζιμφ, υπμο μ ηάεε ακηίπαθμξ πνμζπαεεί ιεκ κα 

αεθηζχζεζ ημκ εαοηυ ημο, αθθά δ επζηοπία ημο ελανηάηαζ ηαζ απυ ηδκ απμηοπία ηαζ, 

ςξ εη ημφημο, ημκ πυκμ ημο ακηζπάθμο∙ ελ μο ηαζ μ δζηηυξ παναηηήναξ ηαζ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ζοκαζζεήιαημξ. (EEF 70) 

Ν McGinn, ζηδ ζοκέπεζα, επζπεζνεί κα δζενεοκήζεζ ηα ηίκδηνα δνάζδξ ηςκ δφμ 

υκηςκ ημο κμδηζημφ ημο πεζνάιαημξ ηαζ ζημ ζδιείμ αοηυ εκημπίγεζ ιζα 

αζοιιεηνία.  Ζ ακςηένς δζενεφκδζδ ημκ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ δ επζθμβή 

ημο ηαθμφ δζηαζμθμβείηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ δεζηυηδηα ηδξ επζθεβυιεκδξ πνάλδξ, 

ηάηζ πμο δεκ ιπμνμφιε κα δεπημφιε ςξ ελήβδζδ βζα ηδκ επζθμβή ηδξ ακήεζηδξ 

πνάλδξ.  Έηζζ, ακαγδηχκηαξ  πζεακέξ απακηήζεζξ ζημ ενχηδια ηςκ ηζκήηνςκ βζα 

ηδκ επζθμβή ημο ηαημφ, μ McGinn ελεηάγεζ ιζα ζεζνά πνμηάζεςκ, ηζξ μπμίεξ 

απμννίπηεζ, δζαπςνίγμκηαξ ηαζ ηναηχκηαξ βζα πεναζηένς ακάθοζδ ηδκ απάκηδζδ, 

δ μπμία ζοκδέεζ ημ ηίκδηνμ ημο ηαημφ ιε ηδκ απμδζδυιεκδ ζηδ  θασηή ροπμθμβία 

άπμρδ ηδξ ζηακμπμίδζδξ ιζαξ ααεφηενδξ επζεοιίαξ, αθθά ηαζ ηδκ απάκηδζδ, δ 

μπμία πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακάθοζδ ημο ένβμο ημο Melville, Billy Budd, ζημ μπμίμ 

ημ ηαηυ πνμέηοπηε απυ έκα ακελήβδημ πνςηυβμκμ ηίκδηνμ.  Ν McGinn ζηδ, 

ζοκέπεζα, ελεηάγεζ ηζξ απακηήζεζξ, ηζξ μπμίεξ έπεζ λεπςνίζεζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ 

θάζδ. Ακαθμνζηά ιε ηδκ ζηακμπμίδζδ ιζαξ ααεφηενδξ επζεοιίαξ, επζζδιαίκεζ υηζ 

μπμζαδήπμηε ηέημζμο είδμοξ ελήβδζδ αθήκεζ πενζεχνζα κα ζηακμπμζδεεί δ 

επζεοιία ιε άθθα ιέζα, εηηυξ ηδξ πνυηθδζδξ πυκμο ηαζ, ςξ εη ημφημο, αδοκαηεί 

κα ζηακμπμζήζεζ ηδκ απαναίηδηδ ζοκεήηδ ημο ηαημφ αηυιμο κα ακηθεί ηδκ 

ζηακμπμίδζή ημο απυ ηδκ πνυηθδζδ πυκμο ζημοξ άθθμοξ.  Ν  McGinn 

οπμβναιιίγεζ ηδκ πνμτπυεεζδ ημ ηίκδηνμ κα ζοκδέεηαζ θμβζηά ιε ημκ 

πνμηαθμφιεκμ πυκμ.  Ζ έκηαζδ ημο ζοκαζζεήιαημξ, οπυ ηδκ έκκμζα ηδξ 

δζαεέζζιδξ εκένβεζαξ, δε εα ζηακμπμζμφζε, απυ ιυκδ ηδξ, ηαεχξ είκαζ αοημκυδημ 

υηζ έκαξ ζαδζζηήξ, έπμκηαξ ηδκ επζθμβή κα πνμηαθέζεζ ήπζμ πυκμ ή έκημκδ πανά 

,δεκ ακαιέκεηαζ κα δζαθέλεζ ηδ πανά, υζμ έκημκμ παναηηήνα ηζ ακ εα είπε ημ 

ζοκαίζεδια.  Ακαγδηχκηαξ μ McGinn ιζα ζδζαίηενδ δζάζηαζδ ημο ζοκαζζεήιαημξ 

ημο πνμηαθμφιεκμο πυκμο, επζζδιαίκεζ  ακαεεχνδζδ ζηδκ ζενανπία ηςκ αλζχκ 

ημο αηυιμο πμο οπμθένεζ. Έηζζ, μ McGinn ηαημνεχκεζ κα ηάκεζ ηαηακμδηυ ημ 

ηίκδηνμ ηδξ πνυηθδζδξ ημο πυκμο, ηαεχξ ημ άημιμ πμο οπμθένεζ θηάκεζ κα 

πάζεζ ηδκ επζεοιία ημο βζα γςή ηαζ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, θηάκεζ κα επζεοιεί ημ 

εάκαηυ ημο.  Ρμ ενχηδια, υιςξ, παναιέκεζ.  Ρζ είκαζ εηείκμ πμο ιε ηάκεζ κα 

ακηθχ ζηακμπμίδζδ απυ αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ, δ μπμία πνμηαθείηαζ ζημκ άθθμ, ηαζ 

υπζ ζηεκαπχνζα.  Γζακμδηζηά ιπμνεί κα πνμηαθείηαζ δ ιία ή δ άθθδ ηαηάζηαζδ 

ηαζ, επμιέκςξ, ηαηαθήβεζ μ McGinn υηζ ηαιζά δζακμδηζηή αθήεεζα δεκ ιαξ ζχγεζ 
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απυ ημκ ηαηυ παναηηήνα.121  Ρμ ιμκαδζηυ ηνζηήνζμ επζθμβήξ ηδξ ηαθήξ ή ηδξ 

ηαηήξ πνμδζάεεζδξ θαίκεηαζ κα είκαζ ηυηε ημ πμζμηζηυ.  Πε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, 

ζφιθςκα ηυζμ ιε ημ ζφκμθμ ηδξ δοζηοπίαξ ζημκ ηυζιμ υζμ ηαζ ιε ηδκ έκηαζδ 

ημο πνμηαθμφιεκμο ζοκαζζεήιαημξ (ιε ηδκ ακηθμφιεκδ απυθαοζδ απυ ημκ πυκμ 

ημο άθθμο κα είκαζ εκημκυηενδ απυ ηδκ απυθαοζδ πμο ακηθείηαζ απυ ηδ πανά ημο 

άθθμο, ηαεχξ δ πνχηδ ακηθεί απυ έκα εκημκυηενμ ζοκαίζεδια), δ πζμ ζοκεηή 

επζθμβή θαίκεηαζ κα είκαζ εηείκδ ηδξ ηαηήξ πνμδζάεεζδξ, εθυζμκ έηζζ 

ιεβζζημπμζείηαζ δ έκηαζδ ηδξ απυθαοζδξ. 

Ποιπθδνχκμκηαξ ηδκ  ακάθοζδ ημο κμδηζημφ πεζνάιαημξ ιε ηδ δζαπίζηςζδ υηζ δ 

ακηθμφιεκδ ζηακμπμίδζδ  απυ ηδ πανά ηςκ άθθςκ δεκ είκαζ ηυζμ έκημκδ υζμ δ 

ζηακμπμίδζδ πμο ακηθείηαζ απυ ημκ πυκμ, αθμφ μ ηεθεοηαίμξ είκαζ εκημκυηενμξ, 

εη θφζεςξ, απυ ηδ πανά, μ McGinn δεκ παναθείπεζ κα επζζδιάκεζ υηζ: «Γεκ 

δζαθέβμοιε ηζξ ροπμθμβίεξ ιαξ ιε αοηυκ ημκ οπμηζεέιεκμ απθυ ηνυπμ…. Ν 

ηαθφηενμξ θυβμξ βζα κα είκαζ ηακείξ δεζηυξ είκαζ υηζ αοηυ είκαζ δεζηυ.» Ποκδέεζ, 

έηζζ, ηζξ απυρεζξ, μζ μπμίεξ δζαηοπχκμκηαζ ζημ πανυκ ηεθάθαζμ, ιε ηδκ ακάθοζδ 

ηδξ δεζηυηδηαξ ςξ ιδ ελακαβηαζηζηήξ. Ακ οπάνπεζ ηάπμζα δζηαζμθυβδζδ βζα ηδκ 

δεζηυηδηα, αοηή ανίζηεηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ. 

Ζ ηεθεοηαία εκυηδηα ημο ηεθαθαίμο, ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζημ ηαηυ, έπεζ ηίηθμ Οη 

πεγέο θαη ε απνηξνπή ηνπ θαθνύ.  Πε αοηή ηδκ εκυηδηα, μ McGinn ενεοκά ημοξ 

δνυιμοξ απ‟ ημοξ μπμίμοξ ιπμνεί ηάπμζμξ κα μδδβδεεί ζηδκ οζμεέηδζδ ημο ηαημφ 

παναηηήνα.  Έκαξ δνυιμξ είκαζ εηείκμξ, μ μπμίμξ πενκά ιέζα απυ ηδκ εθεφεενδ 

αμφθδζδ ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε υζα ήδδ ακέθενε ζπεηζηά ιε ημ πμζμζηυ ηδξ δοζηοπίαξ 

ζημκ ηυζιμ.  Έκαξ άθθμξ δνυιμξ, ζφιθςκα ιε ημκ McGinn πενκά ιέζα απυ 

ηοπαίεξ ζοκδέζεζξ.  Ν δεφηενμξ αοηυξ δνυιμξ, μ μπμίμξ μδδβεί ζηδκ ηαηή 

πνμδζάεεζδ, είκαζ απμηέθεζια ηδξ ζφκδεζδξ ημο ηαημφ, ημο πυκμο ημο άθθμο, ιε 

εοπάνζζηα ζοκαζζεήιαηα, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ παναημθμφεδζδξ αίαξ ζημκ 

ηζκδιαημβνάθμ.  Σςνίξ μ ζοββναθέαξ κα οπμζηδνίγεζ υηζ είκαζ ακαπυηνεπηδ δ 

ακάπηολδ ηδξ αίαζδξ πνμδζάεεζδξ ζημκ εεαηή, απμδίδεζ, ςζηυζμ, ηάπμζα ζφβποζδ 

ζηδκ ειπεζνία πναβιαηζηήξ αίαξ.  Έκαξ ηνίημξ δνυιμξ πμο μδδβεί ζηδκ ακάπηολδ 

αίαζδξ πνμδζάεεζδξ, είκαζ δ ζφκδεζδ ηδξ αίαξ ιε ηδ πανά ηδξ ζοκενβαζίαξ ζε 

μιάδα. Πηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ, δ θοζζηή απμζηνμθή ζηδ αία εβηθςαίγεηαζ 

απυ ηδκ αίζεδζδ ζοκαδέθθςζδξ ιε ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ.  Ν McGinn επζζδιαίκεζ, 

μθμηθδνχκμκηαξ ημ ηεθάθαζμ, υηζ, ακηίεεηα απ‟ ηζξ ζφβπνμκεξ ροπμθμβζηέξ 

ηάζεζξ, ακαβκςνίγεζ ηδκ απυθαοζδ ηαζ ημκ πυκμ ςξ ημοξ πυθμοξ ηαεμδήβδζδξ 

ηδξ ζοιπενζθμνάξ ιαξ, ηαεχξ εθηυιαζηε απυ ηδκ απυθαοζδ ηαζ απςεμφιαζηε 

απυ ημκ πυκμ. Γεδμιέκςκ αοηχκ ηςκ εέζεςκ, ημ ζοιπέναζια ζημ μπμίμ 

                                                           
121 Στο ςθμείο αυτό o McGinn φαίνεται να ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν προθγοφμενθ ανάλυςι του αναφορικά 
με τθν επιςθμαινόμενθ αςυμμετρία μεταξφ τθσ ανάγκθσ δικαιολόγθςθσ τθσ καλισ ι τθσ κακισ επιλογισ Βλ. 
McGinn 1997: 71-72  
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ηαηαθήβεζ είκαζ εφθμβμ ιέζα ζηδκ παναδμλυηδηά ημο. Ρμ ηαηυ ιαξ ηάκεζ κα 

κζχεμοιε ηαθά. 

Έηζζ αοηυ πμο πνμηείκεζ, πνμηεζιέκμο κα βίκμοιε δεζηά υκηα, είκαζ κα 

επζηεκηνχζμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ ζηδκ απμζφκδεζδ ημο ηαημφ απυ ηδκ 

απυθαοζδ (π.π. ιέζα απυ ηδκ παναημθμφεδζδ ιζαξ ηαζκίαξ ζ‟ έκα ηζκδιαημβνάθμ 

ή ηδξ ζοιιεημπήξ ζε ιζα ζοιιμνία), δζυηζ ηυηε ιυκμ οπάνπμοκ εθπίδεξ κα 

λενζγςεεί ημ ηαηυ.  Ρμ εέια, αέααζα, πμο παναιέκεζ είκαζ ιε πμζμ ηνυπμ βίκεηαζ δ 

ζοβηεηνζιέκδ ζφκδεζδ ηαζ, αημθμφεςξ, ιε πμζμ ηνυπμ εα ηδκ απμζοκδέζμοιε. 

Ξανά ηδ δζεζζδοηζηή ακάθοζδ ημο  McGinn ηαζ ηζξ αθήεεζεξ πμο ακαδεζηκφεζ 

ηαεχξ εζζπςνεί ζηζξ εκδυιοπεξ πηοπέξ ηδξ ακενχπζκδξ ροπμθμβίαξ, δεκ 

ιπμνμφιε πανά κα ακανςηδεμφιε, βζα ημ έδαθμξ ζημ μπμίμ εειεθζχκεζ ηδ 

δζάηνζζδ ηςκ ηζκήηνςκ ζοιπενζθμνάξ ηαζ δδιζμονβίαξ ημο ηαθμφ ή ηαημφ 

παναηηήνα.  Πηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, ηυζμ μ δζαιμνθμφιεκμξ παναηηήναξ υζμ ηαζ 

δ απμννέμοζα ζοιπενζθμνά ανίζημοκ ηζξ αζηίεξ ηαζ ηα ηίκδηνά ημοξ ζημκ 

ααεφηενμ πονήκα ηδξ δεζηήξ, εκχ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ ημο ηαημφ παναηηήνα, 

ζοκαζζεήιαηα  ηαζ αζοκείδδηεξ ζοζπεηίζεζξ ζοιιεηέπμοκ ζηδ δδιζμονβία ιζαξ 

πνςηυβμκδξ ηαηάζηαζδξ, ενήιδκ ηδξ δεζηήξ.  Γεκ οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ, ακ 

επζπεζνμφζε κα πανάζπεζ ιζα ακάθμβδ δζηαζμθυβδζδ ηδξ δεζηήξ ζοιπενζθμνάξ, 

δδθαδή ιζα δζηαζμθυβδζδ ααζζζιέκδ ζηδκ απυθαοζδ, αοηή εα ήηακ πμθφ πζμ 

αδφκαιδ, δζυηζ εα ιπμνμφζαιε κα παναηδνήζμοιε υηζ ημ ζοκαίζεδια ηδξ 

ζηακμπμίδζδξ βζα ηδ πανά ηςκ άθθςκ δεκ είκαζ ηυζμ ζζπονυ, χζηε κα οπμζηδνίλεζ 

ηδκ δεζηή ζοιπενζθμνά, υπςξ έπεζ επζζδιακεεί. Αθθά μ McGinn έπεζ ήδδ 

πνμαθέρεζ ηέημζεξ ακηζδνάζεζξ ηαζ έπεζ απμιμκχζεζ ηδκ έκηαζδ ημο πυκμο ηαζ ηδξ 

πανάξ απυ ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ηδξ ακηίζημζπδξ πνμδζάεεζδξ, υπςξ έπμοιε ήδδ 

επζζδιάκεζ. Δπμιέκςξ, ημ ιυκμ ημ μπμίμ, ηαηά ηδκ εηηίιδζή ιαξ, ιέκεζ 

ακαπάκηδημ είκαζ ημ ενχηδια βζαηί ημ ηαηυ πνήγεζ αζηζμθυβδζδξ, εκχ ημ ηαθυ 

είκαζ αοημκυδημ. 

Άθθδ ηνζηζηή, δ μπμία έπεζ δζαηοπςεεί ζπεηζηά ιε ηζξ εέζεζξ ηζξ μπμίεξ δζαηοπχκεζ 

μ McGinn ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ βζα ηδ θφζδ ημο ηαημφ, επζηεκηνχκεηαζ 

ζημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ μ McGinn ακαθφεζ ημοξ παναηηήνεξ  ιε ηδ αμήεεζα ηδξ 

θμβμηεπκίαξ.  Δηηυξ απυ ηα ζπυθζα, ηα μπμία ηνίκμοκ ανκδηζηά ηδκ εθθζπή 

ακάπηολδ ιζαξ ζαθμφξ ιεευδμο ακάθοζήξ ημοξ, άθθμζ επζηνζηέξ ημο επζζδιαίκμοκ 

αδοκαιίεξ ζηδκ δεζηή ηνζηζηή ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια 

ζηδκ πενίπηςζδ ημο ένβμο ημο Melville Billy Budd. Ακελάνηδηα απυ ηδκ 

αθδεμθάκεζα ηςκ παναηηήνςκ, μζ μπμίμζ πνμζεθηφμοκ ηδκ ηνζηζηή ιαηζά ημο 

McGinn, δ ηνζηζηή πμο αθμνά ηζξ εθθείρεζξ ζηδκ ακάθοζδ ημο παναηηήνα ημο 

πθμζάνπμο, θαίκεηαζ κα έπεζ ηάπμζα αάζδ. 

 

 



113 

 

3.Α 4.i Αηζζεηηθή Θεωρία ηες Αρεηής 

Ρμ ηεθάθαζμ, ημ μπμίμ έπεζ, υιςξ, ζοβηεκηνχζεζ ηα πενζζζυηενα πονά ηδξ 

ηνζηζηήξ, είκαζ εηείκμ ζημ μπμίμ μ McGinn ακαθφεζ αοηυ ημ μπμίμ μνίγεζ ςξ  

Αηζζεηηθή Ζζηθή ηαζ ζημ μπμίμ ζοζπεηίγεζ ηδκ δεζηή ιε ηδκ αζζεδηζηή, 

οπμζηδνίγμκηαξ υηζ μζ αζζεδηζηέξ ζδζυηδηεξ επζβίβκμκηαζ ζε δεζηέξ ζδζυηδηεξ. 

Ποβηεηνζιέκα, μ ζοζπεηζζιυξ αοηυξ δζαπζζηχκεηαζ ζε ιζα δζαηφπςζδ πμο 

πενζθαιαάκεζ ηαζ ημκ υνμ ημο παναηηήνα, μ μπμίμξ, υπςξ είδαιε, απμηεθεί 

ημιαζηυ ζδιείμ ακαθμνάξ ηςκ ημπμεεηήζεςκ ημο McGinn ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

αζαθίμ, «δ αβαευηδηα ηαζ δ ηαηία ημο παναηηήνα ζοιιαπμφκ ιε αζζεδηζηέξ 

πμζυηδηεξ ημο πνμζχπμο». 122  Ποκδέμκηαξ ηδκ ημπμεέηδζή ημο ιε ιζα ιαηνά 

ζεζνά ημπμεεηήζεςκ, μζ μπμίεξ ααζίγμοκ ηδκ δεζηή ζηδκ αζζεδηζηή, εεςνεί υηζ δ 

πανέιααζή ημο απακηά ζηδκ ακάβηδ ηάθορδξ ημο ηεκμφ, ημ μπμίμ οπάνπεζ ζηδκ 

ακαθοηζηή δζαηφπςζδ ηδξ εέζδξ ηαζ ζηδκ ελήβδζδ ημο ηνυπμο, ιε ημκ μπμίμ αοηή 

ιπμνεί κα ελδβήζεζ μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ηδξ δεζηήξ. 123   Πηδ ζοκέπεζα, 

ακαβκςνίγεζ υηζ δ εεχνδζδ, ηδκ μπμία επζπεζνεί κα δζενεοκήζεζ, ςξ πνμξ ηδκ 

εκκμζμθμβζηή ζοκμπή ηαζ ηδκ πναβιαημθμβζηή ηδξ επάνηεζα, έπεζ μιμζυηδηεξ ιε 

δεφηενδ ζπεηζηή εέζδ ημο Thomas Reid.124  

Ζ εεχνδζδ, ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ  δζαηοπχκεηαζ ζημ ένβμ ημο Reid, Γνθίκηα 

γηα ηηο Λνεηηθέο Γπλάκεηο ηνπ Αλζξώπνπ, ακάβεζ ηζξ δεζηέξ ζδζυηδηεξ εκυξ 

πνμζχπμο ζε αζζεδηζηέξ ζδζυηδηεξ ή  ζε ηάπμζεξ ζδζυηδηεξ εκκμζμθμβζηά 

ζοκδεδειέκεξ ι‟ αοηέξ. Ν McGinn, πνμζπαεχκηαξ κα ημπμεεηήζεζ ηυζμ ηδ δζηή 

ημο εέζδ υζμ ηαζ αοηή ημο Reid, ιέζα ζε έκα θζθμζμθζηυ πθαίζζμ, παναεέηεζ ιία 

αηυιδ εέζδ ημο Reid, ζοβηεηνζιέκα εηείκδ  δ μπμία αθμνά ηζξ αζζεδηζηέξ 

ζδζυηδηεξ ηαζ δ μπμία δδθχκεζ υηζ πνμένπμκηαζ απυ αζζεδηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο κμο ή 

ηδξ ροπήξ ή ημο παναηηήνα.125 Ποκδέμκηαξ ηδ εέζδ αοηή ιε εηείκεξ  πμο εεςνεί 

ακάθμβέξ ηδξ, υπςξ ηδκ πνμεεηζηυηδηα ή ηδ ζδιαζία, ςξ απμννέμοζεξ απυ ηδ 

δζακμδηζηή πνμεεηζηυηδηα ηαζ ηδκ, ζε ηεθζηή  ακάθοζδ, παναβςβή ηςκ δεζηχκ 

ζδζμηήηςκ απυ δεζηέξ ζδζυηδηεξ κμδηζηχκ ηαηαζηάζεςκ, επζζδιαίκεζ ηδκ οπαβςβή 

ημοξ ζημ θζθμζμθζηυ πθαίζζμ εηείκμ πμο ακαβκςνίγεζ πνμηεναζυηδηα ζημ κμδηζηυ 

ζημζπείμ ζηζξ ζθαίνεξ ημο αζζεδηζημφ, ζδιαζζμθμβζημφ ηαζ δεζημφ. 

                                                           
122 McGinn 1997: 93 
123

 Ο McGinn, αναφζρει το βιβλίο του Robert E. Norton ςαν μια πθγι τθσ ιςτορικισ διαδρομισ τθσ ιδζασ από 
τον Ρλάτωνα ζωσ τον Ζγελο, με ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ τουσ, Ρλωτίνο, Shaftesbury, Hutcheson, Kant, Schiller, 
Goethe αλλά διαφωνεί με τθν τελικι απόρριψι τθσ.   
124

 Ο McGinn αναφζρεται ςε δφο κζςεισ του Reid που περιλαμβάνονται ςτο Δοκίμιο viii του ζργου του Essays 
on the Intellectual Powers of Man, (1785) και αφοροφν τθν θκικι και τθν αιςκθτικι. Συγκεκριμζνα αναφζρει 
τθ κζςθ (i) ότι όλεσ οι αιςκθτικζσ ιδιότθτεσ προζρχονται από αιςκθτικζσ ιδιότθτεσ του νου, τθσ ψυχισ ι του 
χαρακτιρα και τθ κζςθ (ii) ότι οι θκικζσ ιδιότθτεσ ενόσ προςϊπου είναι αιςκθτικζσ ιδιότθτεσ ι είναι 
εννοιολογικά ςυνδεδεμζνεσ μαηί τουσ. McGinn 1997: 94 
125

 Eδϊ το «προζρχονται» κινδυνεφει να ερμθνευκεί αντιρεαλιςτικά – αλλά προφανϊσ ο Reid δεν πίςτευε ότι 
οι αυτζσ οι βαςικζσ θκικζσ και αιςκθτικζσ ιδιότθτεσ του νου θ του χαρακτιρα προκφπτουν από προβολι 
επικυμιϊν ι ςυμβάςεισ 
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Ζ παηνυηδηα ηδξ ζφκδεζδξ αζζεδηζημφ ηαζ δεζημφ δζαπζζηχκεηαζ ζημκ Ξθάηςκα 

ζηδκ ελίζςζδ αβαεμφ ηαζ ςναίμο ζηδκ Πνιηηεία. (ΗΗΗ.402d)  Δπεζδή, υιςξ, δ 

ζοβηεηνζιέκδ εέζδ δεκ ακαπηφζζεηαζ επανηχξ, μ McGinn ακαθαιαάκεζ ηδκ 

ακάπηολή ηδξ ζημ οπυθμζπμ ημο ηεθαθαίμο. 

Ρμ ενχηδια ημ μπμίμ ηαεμδδβεί ηδκ ακάπηολδ είκαζ: πχξ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ 

μιμνθζά ημο κμο, δ μιμνθζά ημο ακηζθδπημφ ηυζιμο ηαζ πχξ απμηοπχκεηαζ ζηα 

ακηζηείιεκα ηςκ αζζεήζεςκ;  

Απυ ηζξ δφμ εέζεζξ ημο Reid ζοκάβεηαζ υηζ δ εηηίιδζδ ημο αβαεμφ ή ημο ςναίμο 

ζημκ ηυζιμ ακάβεηαζ ζηδκ εηηίιδζδ ηςκ εηπεθναζιέκςκ ζημκ ηυζιμ ζδζμηήηςκ 

ηδξ δεζηήξ ηαζ ηδξ δζάκμζαξ.  Ακ είκαζ έηζζ, ηυηε εηηζιχκηαξ ηαζ, ηαη‟ επέηηαζδ, 

ηνίκμκηαξ έκα ένβμ ηέπκδξ ηαζ εκ πνμηεζιέκς έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ, ηνίκμοιε ηζξ 

δζακμδηζηέξ ηαζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ ημο δδιζμονβμφ ημο.  

Ζ ζφκδεζδ, ςζηυζμ, δεζημφ ηαζ ςναίμο, ιέζα απυ ηδκ ηάζδ ηςκ ανεηχκ κα 

πνμηαθμφκ αζζεήιαηα απμδμπήξ ηαζ έθλδξ, ακηίζημζπα βζα ηδκ δεζηή ηαζ ηδκ 

αζζεδηζηή δεκ ηαηαθήβεζ ακαπυθεοηηα ζηδκ ζφκδεζδ ηςκ δφμ πεδίςκ. 

Ν McGinn επζπεζνεί, ζηδ ζοκέπεζα κα ακαθφζεζ ηδ ζπέζδ ηαζ κα αλζμθμβήζεζ ηδ 

εεςνία, δ μπμία ηδκ πενζβνάθεζ. Σνδζζιμπμζεί βζα ημ ζημπυ αοηυ ηδκ άπμρδ ηδξ 

επζβέκεζδξ ηςκ αζζεδηζηχκ επί ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ ηδξ ροπήξ. Σςνίξ κα 

οπμζηδνίγεζ υηζ υθεξ μζ απμδυζεζξ αζζεδηζηχκ ζδζμηήηςκ είκαζ δεζηά 

αλζμθμβήζζιεξ, ζζπονίγεηαζ υηζ, υηακ αοηυ πμο παναηηδνίγεηαζ είκαζ δ ροπή (κμοξ, 

παναηηήναξ), ηυηε μζ αζζεδηζημί πνμζδζμνζζιμί έπμοκ δεζηή ζηυπεοζδ. (EEF 97) 

Απυ αοηή ηδ εέζδ  ζοκεπάβεηαζ υηζ ηάεε αζζεδηζηή ζδζυηδηα ηδξ ροπήξ έπεζ ιία 

δεζηή δζάζηαζδ. Θαζ αηυια, υηζ δεκ είκαζ δοκαηυ ηαοηυπνμκα κα έπμοιε ιία 

υιμνθδ ροπή ιε ηαηέξ ζδζυηδηεξ. Πηδκ οπενάζπζζδ αοηήξ ηδξ εεςνίαξ 

επζζηναηεφεηαζ ημ ημζκυ βθςζζζηυ ιαξ ζδίςια ιε ημοξ πμθθμφξ αζζεδηζημφξ 

πνμζδζμνζζιμφξ δεζημφ πνμζακαημθζζιμφ, πνμηεζιέκμο βζα ημ παναηηδνζζιυ εκυξ 

πνμζχπμο. Αοηή δ δζαπίζηςζδ είκαζ ηαηά ημ McGinn έκδεζλδ υηζ δ Αηζζεηηθή 

Θεσξία ηεο Αξεηήο ανιυγεζ κα ελεηαζηεί ιε ζμαανυηδηα. Θα πνέπεζ, υιςξ, κα 

απακηήζεζ εδχ ηαζ ζημ εκδεπυιεκμ εηηυξ απυ ηαηδβμνζαηυ ζθάθια, μζ 

παναηηδνζζιμί δεζηχκ ζδζμηήηςκ ιε αζζεδηζημφξ υνμοξ κα απμηεθμφκ απθή 

ιεηαθμνά, υπςξ πμθθμί επζηνζηέξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εεςνίαξ έπμοκ επζζδιάκεζ. 

Πηδκ ακάθοζδ πμο αημθμοεεί, μ McGinn ακαβμνεφεζ ημ βθςζζζηυ ζδίςια, απυ 

δείηηδ πνμηίιδζδξ ιζαξ ζμαανήξ ζηάζδξ έκακηζ ημο αζηήιαημξ ζφκδεζδξ ιεηαλφ 

δεζηήξ ηαζ αζζεδηζηήξ, ζε απμδεζηηζηυ ζημζπείμ ηαεμθζηήξ ζζπφμξ, πνμηεζιέκμο κα 

οπμζηδνίλεζ ηδ εέζδ υηζ δεκ είκαζ δοκαηή δ ηαοηυπνμκδ απμηίιδζδ εκυξ ένβμο 

ηέπκδξ ςξ αζζεδηζηά δζαηεηνζιέκμο ηαζ δεζηά εθεεζκμφ, αηνζαχξ επεζδή δεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα ακζπκεοεμφκ ζημ βθςζζζηυ ζδίςια δεζηά μοδέηενμζ υνμζ αζζεδηζηήξ 

ηαηαλίςζδξ.  Πε αοημφ ημο είδμοξ ημ επζπείνδια είκαζ δοκαηυκ κα βίκμοκ δφμ 

παναηδνήζεζξ.  Ξνχημκ, δεκ ιπμνεί κα ελαπεεί έκα βεκζηυ ζοιπέναζια ιε 

απυθοηδ ζζπφ απυ έκα επαβςβζηυ ζοθθμβζζιυ.  Γεφηενμκ, ημ ζοιπέναζια ημο 
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επαβςβζημφ ζοθθμβζζιμφ  ένπεηαζ ζε ακηίθαζδ ιε ιζα πνμδβμφιεκδ δήθςζή ημο 

υηζ δεκ είκαζ δεζηά αλζμθμβήζζιεξ υθεξ μζ απμδυζεζξ αζζεδηζηχκ ζδζμηήηςκ. (EEF 

97)  

Ν McGinn ηαηακμχκηαξ  υηζ ημ επζπείνδιά ημο  δεκ έπεζ ιεβάθδ απμδεζηηζηή ζζπφ, 

επζπεζνεί, ζηδ ζοκέπεζα, κα ημ ζηδνίλεζ ιε έκα ζοιπθδνςιαηζηυ ζοθθμβζζιυ ηφπμο 

«εζξ άημπμκ απαβςβήξ», αθθά ηαζ κα απακηήζεζ ζηδκ παναηήνδζδ ζπεηζηά ιε ημ 

εκδεπυιεκμ μζ αζζεδηζημί παναηηδνζζιμί δεζηχκ ζδζμηήηςκ κα απμηεθμφκ απθή 

ιεηαθμνζηή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ.  Ακαθμνζηά ιε ημ πνχημ, δ πενίπηςζδ εκυξ 

πνμζχπμο, ημ μπμίμ επζδεζηκφεζ αζζεδηζηά εεηζηά ηαζ δεζηά ανκδηζηά ροπζηά 

παναηηδνζζηζηά, εα ιαξ μδδβμφζε ζηδκ αθφζζηδ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ κα 

κζχεμοιε, ηαοηυπνμκα, έθλδ ηαζ απμζηνμθή βζα ημ ίδζμ άημιμ, ςξ πνμξ ημ ίδζμ 

ιένμξ ημο εαοημφ ημο, ηδκ ροπή.  Υζηυζμ, εα ιπμνμφζαιε κα παναηδνήζμοιε 

ζημ ζδιείμ αοηυ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ παναηήνδζδ ημο McGinn ακηζααίκεζ ζηα 

δεδμιέκα ηδξ ειπεζνίαξ ιαξ, υπμο ακάιζηηα ζοκαζζεήιαηα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδ 

ιδ αιζβή θφζδ ημο ηαθμφ ηαζ ημο ηαημφ ηςκ ακενχπςκ.126  Ακηίεεηα, μ McGinn 

απαζηεί ηαζ ιία επζπθέμκ ανιμκζηή θεζημονβία ηςκ εεηζηχκ ζημζπείςκ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ (ροπήξ), πνμηεζιέκμο κα παναηηδνζζηεί ςξ όκνξθε ςπρή, 

ιεζχκμκηαξ, έηζζ, δναζηζηά ηζξ πναβιαηζηέξ πενζπηχζεζξ, ηζξ μπμίεξ αθμνά ιζα 

ηέημζα ακάθοζδ.  Αοηυ, υιςξ, πμο ζοιααίκεζ, ζφιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ηδξ 

ειπεζνίαξ ιαξ, είκαζ κα πανααθέπμοιε ηα οπανηηά ηαηά ηαζ άζπδια 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ροπήξ, υηακ οπάνπμοκ ζδζυηδηεξ, μζ μπμίεξ αζημφκ ανηεηή 

βμδηεία, χζηε κα ζοκηδνήζμοκ ηδκ έθλδ πνμξ αοηέξ ηαζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα πμο 

ηζξ ηαηέπεζ ηαζ ηζξ εηθνάγεζ.  Νζ παναηδνήζεζξ ημο McGinn ζπεηζηά ιε ηδκ 

ηαηαθθδθυηδηα ηδξ αζζεδηζηήξ ακηίδναζήξ ιαξ ζε ροπμθμβζηά παναηηδνζζηζηά 

εκυξ πνμζχπμο θαίκεηαζ κα ζοιθςκμφκ πενζζζυηενμ ιε ηα πναβιαημθμβζηά 

δεδμιέκα, ηα μπμία ιυθζξ εηεέζαιε, πανά ιε ηδκ απυημζιδ φπανλδ ιζαξ όκνξθεο 

ςπρήο, δ μπμία εα αζημφζε ιζα ακηίζημζπδ έθλδ.  Ξενζζζυηενμ δε, δεδμιέκμο υηζ 

μ McGinn, αημθμοεεί, εκ πμθθμίξ, ηαζ ακαθφεζ ημκ Reid ιε ηδ ζαθή ημπμεέηδζδ 

οπέν ημο θνηλνύ λνπ, ηδκ μπμία ηζ αοηυξ, ιε ηδ ζεζνά ημο, δακείζηδηε απυ ημκ 

Θζηένςκα ηαζ ημκ υνμ ημο sensus communis.  

Ξνζκ μθμηθδνςεεί δ ηνίηδ εκυηδηα ημο ηεθαθαίμο βζα ηδκ μιμνθζά ηδξ ροπήξ, μ 

McGinn επζπεζνεί κα απακηήζεζ ηαζ ζημ επζπείνδια πενί ημο ιεηαθμνζημφ 

παναηηήνα ηδξ υθδξ ζογήηδζδξ βζα δεζηά παναηηδνζζηζηά ιε αζζεδηζημφξ υνμοξ.  

Δπζζδιαίκεζ ηδκ φπανλδ υνςκ απυ ηδκ πενζμπή ηςκ αζζεήζεςκ, υπςξ δ υζθνδζδ 

ηαζ δ βεφζδ, ηα μπμία οζμεεημφκηαζ βζα κα παναηηδνίζμοκ έκακ άκενςπμ ή έκα 

ένβμ ηέπκδξ, ιε πνμθακή ηδ ιεηαθμνζηή ημοξ δζάζηαζδ.  Ηζπονίγεηαζ, υιςξ, υηζ, 

ακηίεεηα ιε  ηδ πνήζδ ημο ςναίμο ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ σξαίαο ςπρήο, μζ υνμζ 

                                                           
126

  Ππωσ διατυπϊνεται και από μία ριςθ που αποδίδει ανάγλυφα αυτό το πραγματολογικό ςτοιχείο ςτθν 
ταινία Ο Πρϊτοσ Ιππότθσ, του Jerry  Zucker: «Δζχομαι το καλό με το κακό. Δεν μπορϊ να αγαπϊ τουσ 
ανκρϊπουσ αποςπαςματικά», (« I take the good with the bad. I cannot love people in slices»). 
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αοημί έπμοκ ιμκμζήιακηδ αζζεδηζηή πνμζά ηαζ δεκ επζπεζνμφκ κα απμηοπχζμοκ 

δεζηά υ,ηζ πνμζδζμνίγμοκ.  Έηζζ, επζζδιαίκεζ υηζ οπάνπεζ έκαξ ηνυπμξ κα 

ιζθήζμοιε βζα ηδκ μιμνθζά ιε αιζβχξ αζζεδηζημφξ υνμοξ ηαζ έκαξ άθθμξ 

πμθοζήιακημξ, αθμφ ειπθέηεζ ηαζ ηδκ δεζηή απμηίιδζδ.  

Ν McGinn, ζηδκ πέιπηδ εκυηδηα ημο ηεθαθαίμο βζα ηδκ όκνξθε ςπρή, 

επζηαθείηαζ ηδκ πνμζέββζζδ ημο Vladimir Nabocov βζα ημ ηζ ζοκζζηά ηαηά ηδ 

βκχιδ ημο ιοεζζηυνδια, βζα κα επζαεααζχζεζ ηδκ Αηζζεηηθή Θεσξία ηεο Αξεηήο 

ιε ιία ακηίζηνμθδ ηίκδζδ απυ ηδκ ηέπκδ ζηδκ δεζηή. Ζ ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ ημο 

Nabocov δζαηοπχκεηαζ ζημ επίιεηνμ ημο ιοεζζημνήιαηυξ ημο, Ινιίηα ηαζ έπεζ ςξ 

ελήξ: «βζα ιέκα  έκα ένβμ ιοεμπθαζίαξ οθίζηαηαζ ιμκάπα εθυζμκ ιμο πνμζθένεζ 

αοηυ πμο εοεέςξ εα απμηαθέζς αζζεδηζηή απυθαοζδ, δδθαδή ιζα αίζεδζδ πμο 

είκαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, ηάπμο ζοκδεδειέκδ ιε άθθεξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ φπανλδξ 

(πενζένβεζα, ηνοθενυηδηα, εοβέκεζα, έηζηαζδ)  υπμο δ ηέπκδ είκαζ μ ηακυκαξ».127 

Ν McGinn, εζζάβμκηαξ ςξ ιέζμ υνμ ημο ζοθθμβζζιμφ, υηζ ηέπκδ είκαζ έηθναζδ 

ημο ηάθθμοξ, ζοιπεναίκεζ υηζ αοηυ βζα ημ μπμίμ ιζθά μ Nabocov είκαζ ημ ςναίμ. 

Κε αοηή, ηαζ ιε ιία αηυιδ πανέιααζή ημο, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δφμ, 

ημοθάπζζημκ, απυ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ιοεζζημνήιαημξ –υπςξ ηα πενζβνάθεζ μ 

Nabocov- εεςνμφκηαζ δεζηήξ θφζδξ (ζοβηεηνζιέκα μζ υνμζ: ηνοθενυηδηα ηαζ 

εοβέκεζα), δζαηοπχκεζ αοηυ πμο μκμιάγεζ θόξκνπια Nabocov, ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία ημ ςναίμ είκαζ ηάηζ ημ μπμίμ ιαξ θένκεζ ζ‟ επαθή ιε ηα δεζηά ζδακζηά. 

Ποκδέμκηαξ  ηδ θόξκνπια ιε ηδκ αζζεδηζηή ημο εεςνία, ηαηαθήβεζ: «Ξνχηα δ 

πνμζςπζηή ανεηή βμδηεφεζ ηδκ αζζεδηζηή ιαξ, ιέζς ηδξ Αηζζεηηθήο Θεσξίαο ηεο 

Αξεηήο, δεφηενμκ δ αζζεδηζηή ιαξ ιάξ ζοκδέεζ ιε ηδκ ανεηή ζε ιία ηαεανή 

ακυεεοηδ ιμνθή, ιε ηδ θόξκνπια Nabocov».128 Κε ηδ ζοβηεηνζιέκδ εεχνδζδ μ 

McGinn, οπμζηδνίγεζ υηζ απακηά, βζα ιζα αηυιδ θμνά ζε υζμοξ εέθμοκ κα 

ζοκδέζμοκ ημ ςναίμ ιε ημ δεζηά εθεεζκυ. «Ρμ ηαηυ εκυξ πνμζχπμο» θέεζ, «ηυηε 

εα πνμηαθμφζε ζηέρεζξ ηαηίαξ, εκχ δ οπμηζεέιεκδ πκεοιαηζηή μιμνθζά, εα ιαξ 

έηακε, ζφιθςκα ιε ηδ θόξκνπια Nabokov, κα ζηεθημφιε ηδκ δεζηή 

αβαευηδηα».129 

Πημ ζδιείμ αοηυ, εα ιπμνμφζε κα επζζδιάκεζ ηακείξ ηα ελήξ: ηαη‟ ανπάξ, δεκ 

είκαζ  αέααζμ υηζ μ Nabokov ζοιιενίγεηαζ ημκ μνζζιυ ημο McGinn  βζα ημ 

ιοεζζηυνδια, έηζζ υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ πανάθναζδ ημο μνζζιμφ ημο 

Nabokov ζ‟ αοηυ πμο μ McGinn απμηαθεί θυνιμοθα Nabokov, δδθαδή υηζ ημ 

ιοεζζηυνδια είκαζ ημ ιέζμκ ιεηαθμνάξ ιαξ ζ‟ έκα ηυζιμ υπμο ηονζανπεί δ ανεηή 

(EEF 111) ηαζ δεφηενμκ, πμοεεκά ζηδ πναβιάηεοζδ ηςκ υνςκ, ημοξ μπμίμοξ 

πνδζζιμπμζεί μ Nabokov βζα κα πενζβνάρεζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηυζιμο ηαζ ημο 

ηνυπμο φπανλδξ, ζημκ μπμίμ ιαξ ιεηαθένεζ ημ ιοεζζηυνδια, δεκ θαίκεηαζ υηζ μζ 

                                                           
127

 Nabokov 2008 
128

 McGinn 1997: 111 
129

 το ίδιο, 113 
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υνμζ δεκ εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεηαθμνζηά βζα κα πενζβνάρμοκ 

αοζηδνά ηαζ ιυκμ αζζεδηζημφξ υνμοξ.130 

Πηδκ έηηδ εκυηδηα ημο ηεθαθαίμο, δ μπμία αθζενχκεηαζ ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ 

Αηζζεηηθήο Θεσξίαο ηεο Αξεηήο, μ McGinn πνδζζιμπμζεί ημ ιοεζζηυνδια ημο 

Oscar Wilde Σν Πνξηξαίην ηνπ Dorian Grey, βζα κα οπαζκζπηεί ηδκ ακάβηδ ιαξ κα 

απεζημκίζμοιε ηδκ ροπή.  Ακάβηδ, δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε ιζα εκδυιοπδ 

ακαζθάθεζα πμο πδβάγεζ απυ ηδκ ααέααζδ βκχζδ ηδξ δεζηήξ ηαηάζηαζδξ εκυξ 

αηυιμο ηαζ απυ ημ εκδεπυιεκμ κα λεβεθαζημφιε.  Ρδκ ηναβζηυηδηα ηδξ 

ηαηάζηαζδξ αοηήξ, ηδκ μπμία ιυθζξ πενζβνάραιε, ακαπηφζζεζ πενζζζυηενμ ζημ 

ένβμ ημο, Shakespeare’s Philosophy, βζα ημ μπμίμ εα βίκεζ θυβμξ παναηάης.  

Έκαξ άθθμξ ιάνηοναξ οπέν ηoο εφθμβμο παναηηήνα ηδξ Αζζεδηζηήξ Θεςνίαξ ηδξ 

Ανεηήξ, ηαηά ημ McGinn, είκαζ ηα ζοκαζζεήιαηα, ηα μπμία ζοκμδεφμοκ ηδκ ανεηή 

ηαζ ηδκ ηαηία ηαζ ηα μπμία παναπέιπμοκ ζηδκ αζζεδηζηή δζάζηαζδ ηδξ δεζηήξ. 

Πηδκ έαδμιδ ηαζ ηεθεοηαία εκυηδηα ημο ίδζμο ηεθαθαίμο, μ McGinn εέηεζ ημ 

ενχηδια βζα ημ νυθμ ηδξ αμφθδζδξ ζηδ δδιζμονβία ηδξ δεζηήξ ιαξ 

πνμζςπζηυηδηαξ, ηδξ ανεηήξ ιαξ ή ηδξ μιμνθζάξ ηδξ ροπήξ ιαξ, υνμοξ πμο 

εεςνεί εκαθθάλζιμοξ.  Ζ δζενεφκδζδ ηδξ αζζεδηζηήξ δζάζηαζδξ ηδξ δεζηήξ, ηδκ 

μπμία πανέεεζε ιέπνζ ζηζβιήξ, ημκ μδδβεί κα ακαβκςνίζεζ ημ νυθμ ηαθθζηέπκδ -

δδιζμονβμφ ζημ δεζηυ οπμηείιεκμ, ιε ηδ δζπθή έκκμζα ημο υνμο «ηαθθζηέπκδξ», 

ςξ επζδέλζμο αηυιμο ηαζ εηθναζηή αζζεδηζηχκ ζδζμηήηςκ.  Δδχ, εα ιπμνμφζε 

ηακείξ κα παναηδνήζεζ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ απυδμζδ ημο νυθμο ημο ηαθθζηέπκδ 

ζημ δεζηυ οπμηείιεκμ εοιίγεζ ημκ Nietzsche, ιε ηδκ επζζήιακζδ, αέααζα, υηζ μ 

Nietzsche ηζκείηαζ ζε ακηίζηνμθδ ηαηεφεοκζδ, αζζεδηζημπμζχκαξ ηδκ δεζηή ηαζ 

υπζ δεζημπμζχκηαξ ηδκ ηέπκδ ηαζ ηδκ αζζεδηζηή ζηάζδ ηαζ δδιζμονβία.  Πηδκ 

παναπάκς ημπμεέηδζή ημο, μ McGinn δζααθέπεζ δφμ ζοκέπεζεξ.  Κία, δ μπμία 

αθμνά ηδ ιέεμδμ ηαζ ιία, δ μπμία αθμνά ημ ηίκδηνμ.  Ακαθμνζηά ιε ηδ ιέεμδμ 

επζδίςλδξ ηδξ ανεηήξ, ακηθεί ακαθμβίεξ απυ ηδ ιέεμδμ ημο ηαθθζηέπκδ: πνμζμπή 

ζηδ θεπημιένεζα ηαζ ζηδ ζοκμθζηή ιμνθή ηαζ ακαθμνέξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα απυ 

ηδ ιία, ηαζ δζάνηεζα ζημ πνυκμ, πανάθθδθα ιε ηδκ άνκδζδ ζοιαζααζιμφ ηαζ 

ζοιιυνθςζδξ, απυ ηδκ άθθδ.  Ακαθμνζηά ιε ημ ηίκδηνμ, δεδμιέκδξ ηδξ ζπέζδξ 

ηδξ δεζηήξ ιε ηδκ αζζεδηζηή, ςξ ηίκδηνμ εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί δ αφλδζδ ηδξ 

μιμνθζάξ ημο ηυζιμο, αθθά, ηαοηυπνμκα, ηαζ ηδξ εζςηενζηήξ μιμνθζάξ.  Έηζζ, δ 

μιμνθζά επζζηναηεφεηαζ βζα κα ζηακμπμζήζεζ υζμοξ εεςνμφκ αοζηδνή άπμρδ ηδκ 

επζδίςλδ ηδξ ανεηήξ, βζα πάνδ ηδξ ίδζαξ ηδξ ανεηήξ. (EEF 119)  Ν McGinn, ζε 
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αοηυ ημ ζδιείμ, επζπεζνεί ιζα επζπθέμκ ημπμεέηδζδ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ πμο 

ζοβηνμημφιε ηδκ αημιζηή ιαξ δεζηή.  πμζηδνίγεζ υηζ, δεδμιέκδξ ηδξ ιζιδηζηήξ 

δζάζηαζδξ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ ηαζ ηδξ αζζεδηζηήξ δζάζηαζδξ ηδξ δεζηήξ, μ 

άκενςπμξ ηείκεζ κα ιζιδεεί ημ αζζεδηζηά ςναίμ πενζαάθθμκ ημο ζηδκ εζςηενζηή 

ανπζηεηημκζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ δεζηήξ ημο πνμζςπζηυηδηαξ 

Πημκ επίθμβμ ημο ηεθαθαίμο,  μ McGinn,  επζπεζνχκηαξ ιζα ηεθεοηαία οπενάζπζζδ 

ηδξ Αηζζεηηθήο Θεσξίαο ηεο Αξεηήο, επζηαθείηαζ, ςξ ηαηάθθδθδ ακηαπυηνζζδ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, ημκ πακαζζεδηζζιυ, ηδκ ζηακυηδηα, δδθαδή, ηδξ αζζεδηζηήξ κα 

δζαπενκά υθμοξ ημοξ ημιείξ φπανλδξ.  Δπζπνμζεέηςξ, πνμηεζιέκμο κα 

ζζπονμπμζήζεζ ηδ αεααζυηδηα βζα ηδκ φπανλδ ηδξ αζζεδηζηήξ δζάζηαζδξ ηδξ 

δεζηήξ, δεκ πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ ροπή, αθθά ημοξ υνμοξ, ημοξ μπμίμοξ ηαζ μ 

Reid εκαθθαηηζηά πνδζζιμπμίδζε, υπςξ είδαιε ζηδ δζαηφπςζδ ηςκ δφμ εέζεχκ 

ημο, δδθαδή ημοξ υνμοξ κμοξ ηαζ παναηηήναξ. Ρμ ζπεηζηυ επζπείνδια ημο McGinn  

είκαζ ημ ελήξ: ημ βεβμκυξ υηζ δεκ λένμοιε ηζ αηνζαχξ εκκμμφιε, υηακ ιζθάιε βζα 

«κμο», δεκ ιαξ ηάκεζ κα αιθζαάθμοιε υηζ έπεζ πεπμζεήζεζξ, επζεοιίεξ ηαζ 

αζζεήζεζξ.  Κε ηδκ ίδζα έκκμζα, δεκ πνέπεζ δ ιεηαθοζζηή ιαξ αιθζαμθία βζα ηδ 

θφζδ ημο κμο κα ιαξ ηάκεζ κα αιθζαάθμοιε βζα ηδκ αζζεδηζηή ημο δζάζηαζδ, 

υηακ έπμοιε εκδείλεζξ ηδξ ίδζαξ ζζπφμξ ιε ηζξ άθθεξ ακαβκςνζζιέκεξ ζδζυηδηέξ 

ημο. 

Ξανμοζζάγμκηαξ ηδκ Αηζζεηηθή Θεσξία ηεο Αξεηήο, επζζδιάκεδηακ αδοκαιίεξ ηαζ 

εθθείρεζξ.  Ζ εεςνία αοηή έπεζ, ςζηυζμ, ζοβηεκηνχζεζ ηα πενζζζυηενα πονά ηςκ 

ηνζηζηχκ ημο αζαθίμο, παν‟ υθδ ηδ εεηζηή, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, ημπμεέηδζδ ηςκ 

ηνζηζηχκ απέκακηζ ζημ ζοκμθζηυ εβπείνδια ημο McGinn.  Ννζζιέκα απυ αοηά ηα 

ζδιεία παναηίεεκηαζ αημθμφεςξ. 

 

3.A 4.ii Κξηηηθή ζηελ ΑΘΑ131 

Ζ Connie Rosati, 132  παναηηδνίγμκηαξ ηδκ πνμζπάεεζα ημο McGinn κα 

πανημβναθήζεζ ηζξ εκδυιοπεξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ανεηήξ ηαζ μιμνθζάξ ιέζς ηδξ 

ΑΘΑ, ιδ επανηχξ ακαπηοβιέκδ ηαζ απυ άπμρδ επζπεζνδιάηςκ ιδ επανηχξ 

πνμζηαηεοιέκδ, ελεζδζηεφεζ ηδκ ηνζηζηή ηδξ ζε μνζζιέκα ζδιεία.  Ξνχημκ, 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ ιεηαθοζζηή εζηυκα δεκ είκαζ ηαεανή.  Δπζηαθμφιεκδ ηα 

θεβυιεκά ημο ζε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα ζπεηζηά ιε  ηδκ επζβέκεζδ ηςκ δεζηχκ 

ζε θοζζηέξ ζδζυηδηεξ, δ Rosati, επζζδιαίκεζ υηζ αοηυ εα ζήιαζκε υηζ, ηαηά ημ 

McGinn, μζ αζζεδηζηέξ ζδζυηδηεξ επζβίβκμκηαζ  ζε επζβζβκυιεκεξ ζδζυηδηεξ.  

Γεφηενμκ, ακαθενυιεκδ ζηδκ επζπεζνδιαημθμβία ημο McGinn, δ μπμία έπεζ ςξ 

ζηυπμ κα ζηδνίλεζ ημκ ζζπονζζιυ ημο πενί ηδξ αδοκαιίαξ ηδξ ηαοηυπνμκδξ 
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φπανλδξ αζζεδηζηά εεηζηχκ ηαζ δεζηά ανκδηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ζημ παναηηήνα 

εκυξ πνμζχπμο ηαζ δ μπμία πενίπμο ζοκμρίγεηαζ ζημκ ζζπονζζιυ υηζ ηυηε εα 

απςεμφιαζηε ηαζ εα εθηυιαζηε απυ ημ ίδζμ πνάβια, ημ μπμίμ απυ ηδ ιζα, εα 

αλζμθμβμφζαιε εεηζηά ηαζ απυ ηδκ άθθδ, ανκδηζηά, ζδιεζχκεζ ηδ δζαθμνά ζηζξ 

αζζεδηζηέξ πνμηζιήζεζξ. Ρμ ιυκμ, ημ μπμίμ ηαηά ηδ βκχιδ ηδξ, πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

Αζζεδηζηή Θεςνία ηδξ Ανεηήξ είκαζ υηζ μζ άκενςπμζ ηείκμοκ κα πνδζζιμπμζμφκ 

δεζηά αζζεδηζημφξ υνμοξ βζα υ,ηζ μ ηαεέκαξ αλζμθμβεί εεηζηά. (ηαθυ ή ηαηυ) 

Ζ ηνζηζηή, ηδκ μπμία αζηεί μ Daniel Jacobson ζηδκ ΑΘΑ επζηεκηνχκεηαζ ηονίςξ 

ζημκ ζζπονζζιυ ημο McGinn υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ εεςνία απμδίδεζ ηονζμθεηηζηά ηαζ 

υπζ ιεηαθμνζηά αζζεδηζηή δζάζηαζδ ζηζξ δεζηέξ ζδζυηδηεξ. Κε αθεηδνία ηδκ 

παναηήνδζδ ημο McGinn υηζ δ εεςνία ημο ιμζάγεζ πενζζζυηενμ ιε ημζκμημπία 

πανά ιε ελςβήζκδ πμζδηζηή ιεηαθοζζηή, ηαηαθήβεζ ιε δδηηζηυηδηα, υηζ εα 

ιπμνμφζακ κα ηδξ απμδμεμφκ ηαζ ηα δφμ. Πηδκ πενίπηςζδ πμο μζ αζζεδηζημί 

πνμζδζμνζζιμί εεςνμφκηαζ ιεηαθμνέξ ζζπφεζ ημ πνχημ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο 

απμδίδμκηαζ ηονζμθεηηζηά ημ δεφηενμ.133 

Ζ ηνζηζηή πνμζέββζζδ ημο αζαθίμο ημο απυ ημκ Nuttall ακαδεζηκφεζ ηδκ αμνζζηία 

ημο υνμο ροπή ηαζ ηδκ αζάθεζα ζηδ ζοκμθζηή πνμζέββζζδ ημο McGinn, ζπεηζηά 

ιε ημ ενχηδια πμζεξ θεζημονβίεξ ημο αηυιμο πενζθαιαάκεζ.  Ακ πενζθαιαάκεζ, βζα 

πανάδεζβια, υθεξ ηζξ κμδηζηέξ δζενβαζίεξ, εα πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδ ιαεδιαηζηή 

ζηέρδ, ηδκ μπμία ζε μνζζιέκα άημια εα ιπμνμφζαιε κα παναηηδνίζμοιε ςναία, 

πςνίξ αοηυ υιςξ κα ζδιαίκεζ ακαβηαζηζηά υηζ ηα άημια αοηά έπμοκ ηαζ δεζηή 

ηαθμζφκδ.  Ζ αθήεεζα είκαζ υηζ, αηυιδ ηζ ακ μ McGinn δε πνδζζιμπμζεί 

εκαθθαηηζηά ηαζ ζζυηζια ημοξ υνμοξ λνπο ηαζ ςπρή, άπμρδ, δ μπμία εκζζπφεηαζ 

απυ ηα θεβυιεκά ημο ζηδκ ηεθεοηαία εκυηδηα ημο ηεθαθαίμο, υηακ ιζθά βζα ηδ 

ιοζηδνζχδδ δζάζηαζδ ημο κμο, μπςζδήπμηε δεκ ηαηααάθθεζ ηαιζά πνμζπάεεζα κα 

ηα δζαηνίκεζ, ιε απμηέθεζια κα πνμηαθεί ηδκ παναπάκς ηνζηζηή.134 

Ζ αμνζζηία ημο υνμο ςπρή ακαδεζηκφεηαζ ηαζ ζηδκ ηνζηζηή ηδξ Marcia Mulder 

Eaton, ηαεχξ ηαζ δ αδοκαιία πανμπήξ εκυξ εκκμζμθμβζημφ πενζεπμιέκμο ηαζ ιζαξ 

ζαθμφξ δζάηνζζδξ ηςκ υνςκ εζηθή ςπρή ηαζ σξαία ςπρή. Δπακένπεηαζ επίζδξ ηαζ 

ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ηνζηζηή ημ εέια ηδξ αδοκαιίαξ κα εδναζςεεί δ εέζδ υηζ μζ 

αζζεδηζημί πνμζδζμνζζιμί ηδξ ροπήξ είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ ιεηαθμνέξ.135 

Ν Noël Carroll ζηδκ ηνζηζηή πνμζέββζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο αζαθίμο, αθζενχκεζ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ζηδ ζογήηδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εεςνίαξ ημο McGinn, ηαεχξ 

ηδ εεςνεί ςξ ηδκ πζμ νζγμζπαζηζηή ημπμεέηδζδ ζ‟ έκα  ζοκμθζηά νζγμζπαζηζηυ 

ένβμ. 
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Ζ πνχηδ ημο παναηήνδζδ έπεζ ςξ αθεηδνία ηδκ ειπεζνία ιαξ κα ζοκακηάιε 

βεκζηά δεζημφξ ακενχπμοξ, πςνίξ ςζηυζμ κα ιπμνμφιε κα ημοξ απμδχζμοιε ιζα 

αηηζκμαυθα μιμνθζά ηδξ ροπήξ, ηδκ μπμία επζθοθαζζυιαζηε κα 

πνδζζιμπμζήζμοιε βζα κα παναηηδνίζμοιε μζίμοξ.  

Ζ επυιεκδ παναηήνδζή ημο, ςζηυζμ, υηζ δ ημιρυηδηα εκυξ ακενχπμο, ςξ πνμξ 

ηαθθζέπεζα βζα πανάδεζβια, εα ιπμνμφζε κα ζοκοπάνπεζ ιε ιζα άζπδιδ ροπή ηαζ 

υηζ αοηυ ημ βεβμκυξ ακηζααίκεζ ζημοξ ζζπονζζιμφξ ημο McGinn πενί δεζηήξ 

δζάζηαζδξ υθςκ ηςκ αζζεδηζηχκ πνμζδζμνζζιχκ, πανααθέπεζ ηδκ παναδμπή ημο 

McGinn βζα ηδκ φπανλδ πμθοζήιακηςκ ηαζ ιμκμζήιακηςκ αζζεδηζηχκ υνςκ, ηδκ 

μπμία επζζδιαίκεζ ζηδκ ηνίηδ εκυηδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο ηεθαθαίμο.  Βέααζα, μ 

McGinn οπμζηδνίγεζ ζημ ζδιείμ αοηυ υηζ ηέημζμζ ιμκμζήιακημζ, δδθαδή αιζβχξ 

αζζεδηζημί υνμζ, μζ μπμίμζ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ εκίμηε ιεηαθμνζηά, ακηθμφκηαζ 

απυ ηζξ αζζεήζεζξ ηδξ υζθνδζδξ ηαζ ηδξ βεφζδξ.  Ρμ βεβμκυξ υιςξ υηζ δεκ 

ακαθένεζ πμο ααζίγεζ ιζα ηέημζα δζάηνζζδ, αθήκεζ ακμζπηυ ημ πενζεχνζμ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ, ςξ ηέημζμζ, ηαζ υνμζ, μζ μπμίμζ ζοκδέμκηαζ ιε άθθεξ αζζεήζεζξ. 

Ζ μιμνθζά, ηαηά ημκ Carroll, είκαζ ιία αηυιδ έκκμζα, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ιε 

ηάπμζα αμνζζηία απυ ημ McGinn. Πημκ μνζζιυ ημο υηζ μιμνθζά είκαζ υ,ηζ ιαξ 

εοπανζζηεί ηαζ ιαξ έθηεζ, αδοκαημφιε υπςξ παναηδνεί, κα ζοιπενζθάαμοιε ημοξ 

εκάνεημοξ ζοκακενχπμοξ ιαξ, απυ ημοξ μπμίμοξ βεκζηά ακαιέκμοιε κα θένμκηαζ 

εκάνεηα, πςνίξ ιζα ηέημζα ζοιπενζθμνά κα ιαξ βεκκά μφηε ηδκ απυθαοζδ μφηε 

ηδκ έθλδ ηδκ μπμία αζηεί πάκς ιαξ έκα ςναίμ ημπίμ, βζα πανάδεζβια. Ν Carroll, 

ανβυηενα, ζηδκ ηνζηζηή ημο επακένπεηαζ ζημκ υνμ σξαίν ηαζ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημκ McGinn ηαζ ακαβκςνίγεζ υηζ δ ιεηέπεζηα πνμζέββζζδ 

αοημφ ημο υνμο, ιε ηδκ πανάθναζδ ημο Nabocov ηαζ ιε ηδ αμήεεζα αοημφ πμο 

απμηαθεί  θόξκνπια Nabocov, ηαηαθήβεζ ζε έκα πζμ εφνςζημ μνζζιυ ηδξ έκκμζαξ 

ηδξ μιμνθζάξ ηαζ ιέζς αοημφ ζε ιζα πζμ ζοιπαβή ζπέζδ ιεηαλφ μιμνθζάξ ηαζ 

ανεηήξ. Ακ, αημθμοεχκηαξ ημκ μνζζιυ ηδξ μιμνθζάξ, ημκ μπμίμ οπαβμνεφεζ δ 

θόξκνπια Nabocov, δ μιμνθζά ιαξ θένκεζ ζε επαθή ιε απυημζιεξ ηαηαζηάζεζξ 

ημο υκημξ ιαξ, ζηζξ μπμίεξ ηονζανπμφκ ζοβηεηνζιέκα ζδεχδδ, υπςξ ιεηαλφ άθθςκ 

δ ηνοθενυηδηα ηαζ δ εοβέκεζα, ηυηε δ ζπέζδ ηδξ μιμνθζάξ ηαζ ηδξ ανεηήξ 

ηαείζηαηαζ πνμθακήξ. «Δίκαζ υιςξ ηυζμ πνμθακήξ έκαξ ηέημζμξ μνζζιυξ ηδξ 

μιμνθζάξ;» ακανςηζέηαζ μ Carroll. Ξνμξ επίννςζδ ηδξ αιθζαμθίαξ ημο επζζδιαίκεζ 

ημ βεβμκυξ υηζ ημ είδμξ ηδξ απυθαοζδξ, ηδκ μπμία ιαξ πανέπεζ δ ηέπκδ, ζοπκά 

δεκ έπεζ ηίπμηα απυ ηα παναηηδνζζηζηά πμο απμδίδεζ ζηδκ μιμνθζά μ παναπάκς 

μνζζιυ (ζηεθηείηε βζα πανάδεζβια ημ Taj Mahal ηαζ ηδκ δνειία πμο απμπκέμοκ ηα 

ζπέδζά ημο, ηυζμ ιαηνζά απυ ηδκ έηζηαζδ ηαζ ηα ζδεχδδ ημο απυημζιμο 

πενζαάθθμκημξ πμο οπμηίεεηαζ υηζ έπνεπε κα ιαξ ιεηαθένεζ δ εέαζή ημοξ). Απυ 

ηδκ άθθδ, παναηδνεί υηζ άθθμζ ημιείξ, άζπεημζ ιε ηδκ ηέπκδ (εα ζοιθςκμφζε 

άναβε εδχ μ McGinn ιε ηζξ πακαζζεδηζηέξ ημο ημπμεεηήζεζξ;), υπςξ ηα 

ιαεδιαηζηά ή μοζίεξ υπςξ ηα πάπζα έηζηαζδ, θαίκεηαζ κα πθδνμφκ ημοξ υνμοξ 

ημο μνζζιμφ. Δπμιέκςξ, ηαηαθήβεζ, υηζ, ζημ ααειυ πμο δ ζοζπέηζζδ αζζεδηζηήξ 
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ηαζ ανεηήξ ελανηάηαζ απυ ηδκ υπζ ηαζ ηυζμ απμδεηηή πενζβναθή ηδξ μιμνθζάξ απυ 

ηδ θόξκνπια Nabokov, παναιέκεζ ακαπυδεζηηδ. 

Κζα άθθδ παναηήνδζή ημο Carroll ζηνέθεηαζ ηαηά ηδξ πνμζπάεεζαξ ημο McGinn 

κα εκζζπφζεζ ηδ εεςνία ημο ιε ημκ ζζπονζζιυ υηζ ημ ηονίανπμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

μιμνθζάξ είκαζ δ ανιμκία ηαζ, ηαεχξ δ υιμνθδ ροπή εκανιμκίγεζ ηζξ ανεηέξ ηδξ, 

δε εα έπνεπε κα ιαξ εηπθήζζεζ ημ βεβμκυξ υηζ πνδζζιμπμζμφιε αζζεδηζηή 

μνμθμβία βζα κα ηδκ πενζβνάρμοιε. Ζ παναηήνδζδ ημο Carroll είκαζ υηζ, ηυζμ 

ζηδκ ηέπκδ υζμ ηαζ ζημκ δεζηυ παναηηήνα, μ παναηηδνζζιυξ ςναίμ ή δεζηυ 

ζοκοπάνπεζ ιε ημκ ηαηαηενιαηζζιυ (π.π. ζε ιία ηναβςδία) ηαζ ιε ημ δζπαζιυ ηδξ 

ροπήξ ακάιεζα ζε ηναβζηέξ εκαθθαηηζηέξ μδμφξ.  

Έκα αηυιδ ζδιείμ ζημ μπμίμ ζηνέθεζ ηδκ ηνζηζηή ημο μ Carroll, είκαζ ηάηζ πμο 

εεςνεί ςξ πανάθεζρδ ημο McGinn ζηδκ οπενάζπζζδ ηδξ Αηζζεηηθήο Θεσξίαο ηεο 

Αξεηήο. Ποβηεηνζιέκα, επζζδιαίκεζ ςξ έθθεζρδ ημ βεβμκυξ υηζ μ McGinn δεκ 

ακαθένεηαζ, πνμηεζιέκμο κα ηδκ ακαζηεοάζεζ, ζηδ εέζδ ημο Kant πενί ηδξ 

ηαηδβμνζαηήξ δζαθμνμπμίδζδξ εηηζιήζεςκ αζζεδηζημφ ηφπμο απυ εηείκμοξ πμο 

ειπθέημοκ πθεμκεηηήιαηα, υπςξ μζ εηηζιήζεζξ δεζημφ παναηηήνα. Κζα εεςνία, δ 

μπμία ένπεηαζ ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε ημοξ ζζπονζζιμφξ ημο McGinn, ηαζ ςξ εη 

ημφημο, δεδμιέκμο ηαζ ημο εζδζημφ ηδξ αάνμοξ, εα έπνεπε κα ακαθένεζ. Ν Θακη 

πνάβιαηζ ζδιεζχκεζ υηζ «ημ ηαε‟ αοηυ ζηυπζιμ (δεζηυ) αβαευ, ηνζκυιεκμ 

αζζεδηζηχξ δε εα πνέπεζ κα εεςνείηαζ ςναίμ αθθά ορδθυ, χζηε κα δζεβείνεζ 

ιάθθμκ ημ ζοκαίζεδια ημο ζεααζιμφ πανά εηείκμ ηδξ αβάπδξ ηαζ ηδξ μζηείαξ 

έθλδξ·»136 δ ημπμεέηδζδ ςζηυζμ ημο Θακη δεκ ένπεηαζ ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε 

ημοξ ζζπονζζιμφξ ημο McGinn, υπςξ επζζδιαίκεζ μ Carroll, ηαεχξ ημ ςναίμ είκαζ 

ηαηά ημκ Θακη ημ ζφιαμθμ ημο δεζημφ. Πε ηάεε πενίπηςζδ πνέπεζ επίζδξ κα 

ζδιεζςεεί υηζ δ ζδιαζία ηδξ νήζδξ ημο Θακη δε ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδκ 

πνμζέββζζδ ημο McGinn.137  

Ζ εκδεθεπήξ ελέηαζδ ηδξ εεςνίαξ ημο McGinn απυ ημκ Carroll ακαηνέπεζ ηαζ ζηζξ 

εειεθζαηέξ πνμαπμδμπέξ ηδξ ιε έκα ενχηδια εφθμβμ ηαζ ςξ εη ημφημο ηνίζζιμ κα 

απακηδεεί. Ν Carroll δζαηοπχκεζ ηδ δοζπζζηία ημο ηαεεκυξ ιαξ κα 

παναπςνήζμοιε ηδ πνήζδ αζζεδηζηχκ υνςκ ζε ιδ αζζεδηζηέξ μκηυηδηεξ. Ζ 

απάκηδζδ ημο McGinn ακηακαηθά ηζξ εειεθζαηέξ ημο δεζιεφζεζξ. Αθ‟ εκυξ, ηδκ 

οζμεέηδζδ ηδξ εεςνίαξ ημο Reid, ηδκ μπμία μ McGinn πνμηάζζεζ, υπςξ είδαιε ζημ 

πανυκ ηεθάθαζμ, ηαζ δ μπμία ακαβκςνίγεζ ζηδκ απυδμζδ ημο ηαηδβμνήιαημξ ηδξ 

μιμνθζάξ ζηα αζζεδηά ακηζηείιεκα έκα δάκεζμ ημο κμο, απυ ημκ μπμίμ πδβάγεζ ημ 

ηαηδβυνδια ηαζ αθ‟ εηένμο, ημκ ζζπονζζιυ πενί ηδξ μιμνθζάξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ 

θφζεςκ, μζ μπμίεξ δεκ είκαζ αζζεδηέξ. Ν Carroll απμηνμφεζ αοηυ πμο απμηαθεί ςξ 

εθθξαζηνθξαηία ημο Reid ιε ηδκ πανάεεζδ εκυξ παναδείβιαημξ πμο θαίκεηαζ κα 

ηδκ ακαζνεί. Δίκαζ πνμθακέξ ςζηυζμ, υηζ ηαζ ιυκμ δ πνήζδ ημο υνμο 

                                                           
136

 Καντ, Κριτικι τθσ Κριτικισ Δφναμθσ, (2002). 
137

 Βλ. και ςτο 1o κεφάλαιο όπου επιχειρείται μία ςφντομθ παρουςίαςθ των απόψεων του Καντ για τθν 
αιςκθτικι και όπου γίνεται αναφορά ςτθν ενότθτα για τθν ομορφιά ωσ ςφμβολο τθσ θκικότθτασ – ενότθτα 59 
τθσ Κριτικισ τθσ κριτικισ δφναμθσ.  
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εθθξαζηνθξαηία απυ ημκ Carroll, δεκ ελοπδνεηεί ηδ νεαθζζηζηή μπηζηή ημο 

ΚcGinn. Ν κοπηενζκυξ έκαζηνμξ μονακυξ, ζδιεζχκεζ μ Carroll, δε θαίκεηαζ κα 

δακείγεηαζ ηδκ μιμνθζά, δ μπμία ημο απμδίδεηαζ, απυ κμδηζηέξ δζενβαζίεξ. ζμ 

βζα ηζξ υιμνθεξ ιαεδιαηζηέξ θφζεζξ, δε εεςνεί ηα επζπεζνήιαηα ημο McGinn 

ανηεηά ζζπονά, χζηε κα απμηθείζμοκ ηδκ πενίπηςζδ ιεηαθμνάξ ηδξ θεζημονβίαξ 

ημο επζεέημο απυ ηζξ αζζεδηζηέξ απμηζιήζεζξ ηδξ ηέπκδξ. Ζ νεαθζζηζηή εέζδ εα 

απέδζδε ζηδκ αζζεδηζηή, υπςξ ηαζ ζηδκ δεζηή, ιζα πναβιαηζηυηδηα, δ μπμία εα 

απμηεθμφζε πνμαμθή κμδηζηχκ δζενβαζζχκ.  Βέααζα, ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε 

υηζ ημ ςναίμ ηαζ δ ανεηή απμηεθμφκ ακηζηεζιεκζηά οπάνπμοζεξ ζδζυηδηεξ ιζαξ 

ροπήξ ή εκυξ παναηηήνα. 

Ρέθμξ, μ Carroll ακηζιεηςπίγεζ ημοξ ζζπονζζιμφξ ημο McGinn  ζπεηζηά ιε ηδκ 

εοενβεηζηή επίδναζδ ημο αζζεδηζηά υιμνθμο πενζαάθθμκημξ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ 

δδιζμονβίαξ υιμνθδξ ροπήξ, ιέζς ηδξ ιίιδζδξ, ηαζ ακηίζημζπα ημοξ εκ δοκάιεζ 

ηζκδφκμοξ, ημοξ μπμίμοξ εβηοιμκεί βζα ηδ δζάπθαζδ ηαηχκ ροπχκ δ έηεεζδ ζηδ 

αία, ιέζς ανκδηζηχκ εηθάκζεςκ ηδξ θασηήξ ημοθημφναξ ζημκ ηζκδιαημβνάθμ, ηζξ 

νμη ζοκαοθίεξ ηαζ ηα ζπμν, παναηηδνίγμκηαξ ημ McGinn, ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, 

οπεναμθζηά αζζζυδμλμ ηαζ ζηδ δεφηενδ, αδζηαζμθυβδηα απαζζζυδμλμ.  Ζ δοζπζζηία 

ημο, ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ δζαηνζηή ζδιαζία ηδξ 

μιμνθζάξ ηδξ ροπήξ απυ ηδκ μιμνθζά ηςκ ακηζηεζιέκςκ δεκ παναπέιπεζ ζε 

ηάπμζα δοκαηυηδηα κα μδδβδεμφιε απυ ηδ ιία ζηδκ άθθδ (πανάδεζβια, μζ καγί 

θζθυηεπκμζ, μζ μπμίμζ  εηηζιμφζακ ηδ  ιμοζζηή ημο Κπαπ, αθθά αοηυ δεκ ημοξ 

έηακε δεζηά ηαθφηενμοξ).  Πηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, ελαθείθμκηαξ ημκ πανάβμκηα 

ημο πυκμο, ζημκ μπμίμ εεςνεί υηζ μζ εεαηέξ δεκ εηηίεεκηαζ οπμπνεςηζηά, ζηενεί 

απυ ημ επζπείνδια ημο McGinn ηδκ ηαηαθοηζηήξ ζδιαζίαξ ζφκδεζδ ηδξ απυθαοζδξ 

ιε ημκ πυκμ βζα ηδ δδιζμονβία ηαηήξ ροπήξ. 

Ακ εεςνήζμοιε ςξ απυζηαβια ηδξ ΑΘΑ, έηζζ υπςξ ηδκ εηεέηεζ μ McGinn ζημ 5μ 

ηεθ. ημο αζαθίμο ημο, ημ υηζ υιμνθδ ροπή είκαζ δ ροπή, ζηδκ μπμία μζ ανεηέξ 

είκαζ εκανιμκζζιέκεξ ιεηαλφ ημοξ, ακανςηζέηαζ ηακείξ βζαηί ημπίαζε ηυζμ πμθφ 

βζα κα οπμζηδνίλεζ ηάηζ ηυζμ απθυ.  Ζ επζδίςλδ ημο McGinn δεκ ήηακ πνμθακχξ 

κα ιζθήζεζ βζα ηδκ εκανιυκζζδ ηςκ ανεηχκ, βζ‟ αοηυ, άθθςζηε, ηαζ δ 

ζοβηεηνζιέκδ ακαθμνά ειθακίγεηαζ ιυκμ ζε έκα ζδιείμ ηδξ ζοκμθζηήξ 

πναβιάηεοζδξ.  Ζ επζδίςλή ημο ζηνέθεηαζ ζηδ ζφκδεζδ δεζηήξ ηαζ αζζεδηζηήξ ιε 

έκα ηνυπμ, μ μπμίμξ εα κμιζιμπμζεί αθ‟ εκυξ, ηδκ ειπθμηή ηδξ ηέπκδξ ζηζξ 

δζενεοκήζεζξ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ ηαζ αθ‟ εηένμο, ηδκ δεζηή ηνζηζηή ηδξ ηέπκδξ.  

Απμηεθεί δεδμιέκμ ηδξ ειπεζνίαξ ιαξ υηζ ζοπκά πνδζζιμπμζμφιε αζζεδηζημφξ 

υνμοξ βζα κα πενζβνάρμοιε δεζηέξ ηαηαζηάζεζξ.  Ρμ ενχηδια, υιςξ, ημ μπμίμ 

πνμηφπηεζ ακαθμνζηά ιε ηδκ επζπεζνμφιεκδ ζφκδεζδ δεζηήξ αζζεδηζηήξ απυ ημ 

McGinn, είκαζ ακ, εεςνχκηαξ ηδ πνήζδ ηςκ αζζεδηζηχκ υνςκ ιεηαθμνζηή ηαζ υπζ 

ηονζμθεηηζηή, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ McGinn, δζηαζμφιαζηε κα ειπθέημοιε ηα δφμ 

είδδ υνςκ ιε έκα εζςηενζηυ ηνυπμ ζηζξ εηαηένςεεκ ακαθφζεζξ ηαζ απμηζιήζεζξ. 
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Πε αοηή ηδ βναιιή ζηέρδξ, έκα απμθφηςξ ζοκαθέξ ενχηδια είκαζ ημ ακ ιπμνεί 

κα παναπεεί αζζεδηζηή απυθαοζδ απυ ηδκ δεζηή δζάζηαζδ.  Ζ ηάεανζδ ζηζξ 

ανπαίεξ εθθδκζηέξ ηναβςδίεξ ζοκδβμνεί οπέν ιζαξ εεηζηήξ απάκηδζδξ ζημ 

ενχηδια, ηαεχξ, επίζδξ, ηαζ μζ ααζζηέξ ιαξ δζαζζεήζεζξ. Ρμ γήηδια, υιςξ, είκαζ 

πμζα επζπεζνδιαημθμβία εα ιπμνμφζε κα ηδκ οπμζηδνίλεζ ιε έκακ έβηονμ ηαζ 

πεζζηζηυ ηνυπμ. 

 

3.Α 5. Λνγνηερλία θαη Ηζηθή 

3.A 5.i Oscar Wilde, The portrait of Dorian Gray 

Πε ακηίεεζδ ιε ηδ δνζιφηαηδ ηνζηζηή, ηδκ μπμία δέπηδηε ημ πέιπημ ηεθάθαζμ, ζημ 

μπμίμ πανμοζζάγεηαζ αοηυ πμο μ McGinn απμηαθεί Αηζζεηηθή Θεσξία ηεο Αξεηήο, 

ημ επυιεκμ ηεθάθαζμ, ζημ μπμίμ επζπεζνεί ιζα δεζηή θζθμζμθζηή ακάθοζδ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ ημο Oscar Wilde The portrait of Dorian Gray,  οπάνπμοκ ηνζηζημί, 

μζ μπμίμζ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, ημ οπμδέπηδηακ εεηζηά, παν‟ υθμ πμο εηθνάγμκηαζ 

πανάθθδθα ηαζ δζαθςκίεξ ζπεηζηά ιε ημ ακ μ McGinn ζοκεζδδημπμζεί ηδκ έιθαζδ 

πμο δίκεζ ζηδκ αζζεδηζηή μ Wilde, ιζα έιθαζδ, δ μπμία, βζα πμθθμφξ, απμηθείεζ 

ηδκ πενίπηςζδ κα δεπηεί εη ηςκ πνμηένςκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ΑΘΑ, ηδκ μπμία 

οπμζηδνίγεζ μ McGinn.   

Ζ Connie Rosati, βζα πανάδεζβια, εεςνεί ημ εβπείνδια ημο McGinn ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ ςξ πνυηαζδ πζμ απμηεθεζιαηζηχκ ηνυπςκ δζδαζηαθίαξ 

ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ ηαζ ζοκηάζζεηαζ ι‟ αοηή.  Υζηυζμ, αηνζαχξ ακηίεεηεξ 

απυρεζξ δζαηοπχκμκηαζ απυ άθθεξ  ηνζηζηέξ πνμζεββίζεζξ, υπςξ αοηή ημο Carroll, 

μ μπμίμξ ακαθενυιεκμξ ζηζξ ζογδηήζεζξ ημο McGinn ηυζμ βζα ημκ Dorian Gray 

υζμ ηαζ βζα ημκ Frankenstein, πμο αημθμοεεί, δδθχκεζ υηζ, ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ  

κέςκ μλοδενηχκ ηνζηζηχκ πνμζεββίζεςκ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ένβςκ, απμηοβπάκεζ 

κα οπεναζπζζηεί ημκ «επακαπνμζδζμνζζιυ ηδξ  ζπέζδξ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ ιε 

ηδ θμβμηεπκζηή ηνζηζηή», 138  ημκ μπμίμ πνμηείκεζ.  Ακαθμνζηά ιε ηδ ααζζηή 

επζδίςλδ ημο McGinn ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ κα δείλεζ υηζ δ ιυκδ δοκαηή 

ιμνθή ηαηακμδηήξ ηαθαζζεδζίαξ είκαζ αοηή πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ δεζηή, δ 

Eaton139 επζζδιαίκεζ υηζ ημ ιυκμ, ημ μπμίμ ηαημνεχκεζ, είκαζ κα δείλεζ υηζ ηακείξ 

δεκ εα πνέπεζ κα έθηεηαζ απυ ημ ηαηυ ηαζ υπζ υηζ ιζα δεζηά μοδέηενδ μιμνθζά δεκ 

είκαζ εθζηηή.  Ρμ ιυκμ, δδθαδή, πμο πεηοπαίκεζ μ McGinn, είκαζ κα ακαδεζπεεί  δ 

ζοκέπεζα ημο ιοεζζημνήιαημξ Dorian Gray ηαζ ηδξ εέζδξ βζα ημ αδζαπχνζζημ ηδξ 

δεζηήξ ηαζ αζζεδηζηήξ αλίαξ ηαζ υπζ κα  απμδείλεζ ηδκ ηεθεοηαία. 
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O McGinn, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, επζπεζνεί ιία πμθφ εκδζαθένμοζα, βμδηεοηζηή ηαζ 

δζεζζδοηζηή ενιδκεία ημο ένβμο ημο Wilde.  Ζ παναηήνδζή ημο ζπεηζηά ιε ηδκ 

ακηζιεηάεεζδ ημο πμνηναίημο ηαζ ημο γχκημξ οπμηεζιέκμο, ηαεχξ δ ροπή ημο 

οπμηεζιέκμο οπμεδηεφεηαζ ιέζς ηδξ ζοιθςκίαξ ιε ημκ εςζθυνμ, 

(πνμεημζιαζιέκδξ απυ ηδκ εζδςθμθαηνία ημο γςβνάθμο Basil ηαζ ημκ αήεδ  

δδμκζζιυ ημο Ιυνδμο Henry),  εηθμβζηεφεζ ηυζμ ηδ πνήζδ ζοβηεηνζιέκςκ υνςκ 

υζμ ηαζ ηδκ έηααζδ ηςκ ζοιαάκηςκ.  Σςνίξ κα παναβκςνίγεζ ημοξ άθθμοξ άλμκεξ 

ακάπηολδξ ημο εέιαημξ ηαζ ηδξ πθμηήξ ημο ένβμο, μ McGinn εζηζάγεηαζ ζ‟ αοηυ 

πμο μ ίδζμξ παναηηδνίγεζ ςξ «ζημπαζιμφξ πάκς ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηέπκδξ ηαζ 

δεζηήξ».140 Ξνυεεζδ ημο McGinn ζηδκ ελέηαζδ ημο ένβμο είκαζ κα ακαδείλεζ ημ 

εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ, ιέζα ζημ μπμίμ θεζημονβεί μ Oscar Wilde ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

ένβμ ημο, ηαεχξ ηαζ κα πνμηείκεζ απηέξ ενιδκεοηζηέξ εέζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδ 

δμιή ημο.  Ακαβκςνίγμκηαξ ςξ ιζα ααζζηή δζάζηαζδ ημο ένβμο ημ δζπαζιυ ιεηαλφ 

ημο εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ αζζεδηζημφ επζπέδμο ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ (ηα 

μπμία οπυ θοζζμθμβζηέξ ζοκεήηεξ είκαζ εκςιέκα), ακαδεζηκφεζ ςξ ααζζηή 

επζδίςλδ ημο ένβμο ηδκ ένεοκα ηςκ δεζηχκ επζπηχζεςκ αοημφ ημο δζαπςνζζιμφ.  

Ζ δεζηή παναηιή ημο Dorian Gray δεκ επδνεάγεζ ηδ θοζζηή ημο εζηυκα, αθθά ημ 

πμνηναίημ ημο.  Έηζζ, ημ πνυζςπυ ημο δνα ζακ ιάζηα, δ μπμία απμηνφπηεζ ηδκ 

δεζηή ημο δζαθεμνά. Ρα δφμ άθθα πνυζςπα ημο ένβμο, μ γςβνάθμξ Basil ηαζ μ 

Ιυνδμξ Henry (έκαξ ελαζνεηζηυξ μιζθδηήξ), απενβάγμκηαζ ηδ ιεηαιυνθςζδ ημο 

Dorian Gray ζε έκα ένβμ ηέπκδξ. Ν πνχημξ, ιε ημ ζπεδυκ εζδςθμθαηνζηυ 

πμνηναίημ πμο ημο γςβναθίγεζ ηαζ μ δεφηενμξ, ιε ηδκ πεζεχ ηςκ θυβςκ ημο, μζ 

μπμίμζ πνμηνέπμοκ ημκ Dorian κα οπμηφρεζ ζηζξ θοζζηέξ ημο πανμνιήζεζξ, ηαεχξ 

μζ δεζηέξ επζηαβέξ ακηζζηναηεφμκηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ, μζ μπμίεξ απμννέμοκ απυ ηδ 

ελςηενζηή μιμνθζά ημο.  Θάης απυ ηδ δζπθή αοηή αζζεδηζηή επζννμή ημο Basil ηαζ 

ημο Henry, μ Dorian εα ζοκάρεζ ηδ ζοιθςκία ιε ημ δζάαμθμ βζα ηδκ ακηαθθαβή 

ημο εαοημφ ημο ιε ημ πμνηναίημ, ημ μπμίμ ζημ ελήξ εα θένεζ ηα ζδιάδζα ηδξ 

αθθαβήξ (ςξ αζζεδηζηή απμηφπςζδ ηδξ δεζηήξ ημο ελαπνείςζδξ), εκχ μ ίδζμξ εα 

παναιέκεζ ελςηενζηά ακαθθμίςημξ.  Ν McGinn παναηδνεί υηζ, ηαεχξ μζ αιανηίεξ, 

ηζξ μπμίεξ πναβιαημπμζεί μ Dorian, ακηζιεηςπίγμκηαζ πθέμκ ιυκμ ςξ αζζεδηζηέξ 

απεζημκίζεζξ, μ ίδζμξ βίκεηαζ ηονζμθεηηζηά έκα ένβμ ηέπκδξ.  Ν McGinn ακαδεζηκφεζ 

αοηυ ημ βεβμκυξ, δδθαδή ηδκ ηονζμθεηηζηή ζφιπηςζδ ημο πνμζχπμο ηαζ ηδξ 

εζηυκαξ ςξ ηδκ ηεκηνζηή ζφθθδρδ ημο αζαθίμο.  Πημ  βεβμκυξ αοηυ μθείθεηαζ υηζ 

μ Dorian ακηζιεηςπίγεζ ηα πνυζςπα ηδξ γςήξ ημο ςξ ένβα ηέπκδξ επίζδξ.  Έηζζ, μ 

εάκαημξ ηδξ Sibyl, μ μπμίμξ μθείθεηαζ ζηδ δζηή ημο αεέηδζδ οπυζπεζδξ απέκακηί 

ηδξ, ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ζοιαάκ ζε ιία ανπαία ηναβςδία, ηναβζηυ, αθθά υιμνθμ 

ζοκάια, ημ μπμίμ δεκ ημκ ζηεκμπςνεί.  Ν Dorian ιε ηδκ ακηζιεηάεεζδ, ηδκ μπμία 

ζοιθχκδζε ιε ημ δζάαμθμ, έπεζ πάζεζ ηδκ ροπή ημο, δ μπμία πθέμκ ηαημζηεί ζημ 

πμνηναίημ ημο.  Αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ, βζα ημκ μπμίμ δεκ είκαζ πθέμκ ζε εέζδ κα 
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ελαθακίζεζ ηδ δζαθεμνά απυ ηδ γςή ηαζ ηδκ ροπή ημο.  Ζ ροπή ημο είκαζ μνζζηζηά 

παιέκδ, αθμφ ηδκ έπεζ πνμζθένεζ ζημκ εςζθυνμ.  Δπμιέκςξ, δ ιυκδ μδυξ 

θφηνςζδξ απυ ηδκ αιανηία είκαζ μ εάκαημξ.  Ν Dorian απμθαζίγεζ κα ζημηχζεζ 

ηαζ ημ ένβμ, ημ μπμίμ απεζημκίγεζ ηδ γςή ηδξ άζπδιδξ πθέμκ ροπήξ ημο, υπςξ 

κςνίηενα είπε δζαπνάλεζ ημ θυκμ ηαζ ημο ηαθθζηέπκδ πμο ημ γςβνάθζζε.  Ζ ζηδκή 

ημο ιαπαζνχιαημξ ημο πίκαηα ηαζ δ ηνμιενή ηναοβή πμο ζοκμδεφεζ ηδκ πνάλδ, 

εα ιπμνμφζε κα οπμδδθχκεζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πνυεεζδξ ημο Dorian κα 

ζηαιαηήζεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ απμηφπςζδξ ηδξ παναηιήξ ηδξ ροπήξ ημο ζημ 

πμνηναίημ ηαζ κα γήζεζ ακεκυπθδημξ ζημ ελήξ.  Υζηυζμ, υπςξ επζζδιαίκεζ μ 

McGinn, αοηυ πμο ζοιααίκεζ είκαζ υηζ ζημ πάηςια ηείηαζ κεηνυξ μ Dorian, έπμκηαξ 

ιεηαιμνθςεεί  ζηδκ εζηυκα πμο απεζημκίγεζ ημ παναθθαβιέκμ απυ ηδκ 

απμηφπςζδ ηςκ ζδιαδζχκ ηδξ δζεθεανιέκδξ ροπήξ ημο πμνηναίημ, εκχ ημ 

ανπζηυ πμνηναίημ ιε υθδ ηδκ εζδςθμθαηνζηή μιμνθζά ηδξ πνχηδξ απεζηυκζζήξ ημο 

απυ ημκ Basil ηνέιεηαζ ζημκ ημίπμ.  Θαηά ημκ McGinn, αοηυ πμο ζοιααίκεζ είκαζ δ 

δζάθοζδ ηδξ ζοιθςκίαξ ιε ημκ εςζθυνμ, αηνζαχξ θυβς ηδξ παναίηδζδξ ημο 

Dorian  απυ ηδκ αζςκζυηδηα, ηδκ μπμία ημο πνμζθένεζ δ ηέπκδ, ηαζ ηδξ 

επζζηνμθήξ ημο πίζς ζηδ γςή.  Έηζζ, πναβιαημπμζείηαζ πάθζ ιζα ακηζιεηάεεζδ.  Ν 

McGinn επζζδιαίκεζ ανηεηά ζδιεία ημο ένβμο βζα κα ζηδνίλεζ ηδ εεςνία ημο βζα 

ηδκ ακηζιεηάεεζδ πνμζχπμο ηαζ ένβμο ηέπκδξ.  Αθθά κμιίγς υηζ αοηυ είκαζ ηάηζ 

ημ μπμίμ δε εα αιθζζαδημφζε έκαξ πνμζεηηζηυξ ακαβκχζηδξ.  Θαηά ημκ McGinn, 

μ Dorian έπεζ ακαθάαεζ έκα αδφκαημ ένβμ, ηαεχξ δ αζζεδηζηή μιμνθζά, ηδκ μπμία 

επζδζχηεζ, ιε ημ ηυζημξ ηδξ άνκδζδξ ηδξ δεζηυηδηαξ, ανκείηαζ ημκ εαοηυ ηδξ, 

ελαζηίαξ ημο βεβμκυημξ υηζ μ ηαηυξ παναηηήναξ, μ μπμίμξ δζαιμνθχκεηαζ, είκαζ, 

ηαοηυπνμκα, ηαζ έκαξ άζπδιμξ παναηηήναξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ απμηφπςζή 

ημο ζημ πμνηναίημ.  Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ, μ McGinn εεςνεί υηζ ημ ένβμ 

επαθδεεφεζ ηδκ Αηζζεηηθή Θεσξία ηεο Αξεηήο, ηδκ μπμία έπεζ δζαηοπχζεζ μ ίδζμξ 

«Ζ μιμνθζά δεκ ιπμνεί κα εκακηζςεεί ζηδκ ανεηή, ηαεχξ δ ίδζα δ ανεηή ειπθέηεζ 

ιζα ιμνθή ημο ςναίμο».141 Θαηά ηδ βκχιδ ημο, αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ πμο μ 

αζζεδηζζιυξ ημο Henry είκαζ άηονμξ, αθμφ λεπκά υηζ δ αζζεδηζηή οπενααίκεζ ημ 

πεδίμ ηςκ αζζεήζεςκ, ιε άθθα θυβζα λεπκά ηδκ δεζηή μιμνθζά.  Έηζζ, μ McGinn 

παίνκεζ ζαθή εέζδ απέκακηζ ζημ γήηδια ηδξ μιμνθζάξ ηαζ ηδξ ακδεζηυηδηαξ· ηα 

δφμ δεκ ιπμνμφκ κα ζοκοπάνλμοκ.  Γζ΄ αοηυ ηαζ ηαηαθήβεζ θέβμκηαξ υηζ «Ζ ιυκδ 

δοκαηή ιμνθή αζζεδηζζιμφ είκαζ αοηή πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ δεζηυηδηα». 142  

Σςνίξ, θμζπυκ, κα παναβκςνίγεζ ηδκ εθηοζηζηυηδηα, ηδκ μπμία έπμοκ μζ απυρεζξ 

ημο Henry  ηυζμ βζα ημκ ακαβκχζηδ υζμ ηαζ βζα ημκ ίδζμ ημκ Oscar Wilde, o 

McGinn εεςνεί υηζ ημ ένβμ είκαζ έκα είδμξ πνμεζδμπμίδζδξ υηζ δ αζζεδηζηή 

πνμζέββζζδ ηδκ μπμία ιπμνεί ηάπμζμξ κα επζθέλεζ δε εα πνέπεζ κα απμλεκχκεηαζ 

απυ ηδκ δεζηή, δζαθμνεηζηά εα αοημακαζνεεεί. Ξαν‟ υθμ πμο, υπςξ επζζδιαίκεηαζ 
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απυ ηνζηζημφξ ημο,143 μ McGinn δεκ ηαημνεχκεζ κα ελμαεθίζεζ εκηεθχξ ημ ιαβζηυ 

ζημζπείμ (ζημ πνυζςπμ ημο Dorian Gray ηαζ ζημκ πίκαηα ζοιααίκεζ, υπςξ είδαιε, 

ιζα ακηζιεηάεεζδ), ςζηυζμ μζ παναηηήνεξ ηαζ μζ ζηάζεζξ ακαθφμκηαζ ηαζ 

επακαζοκηίεεκηαζ, ακαδεζηκφμκηαξ ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ δζαπθέημκηαζ ζηδκ 

ελέθζλδ ηδξ ζζημνίαξ, ιε ελαζνεηζηή ειανίεεζα.  Γεκ πναβιαηεφεηαζ, υιςξ, ιε ηδκ 

ίδζα   πεζζηζηυηδηα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ΑΘΑ ιέζα απυ ηα δζαδναιαηζγυιεκα ζημ ένβμ 

ηαζ, μπςζδήπμηε, δεκ πείεεζ υηζ ακήηεζ ζηζξ πνμεέζεζξ ημο Oscar Wilde.  Απ‟ υζα 

βκςνίγμοιε, ηαζ εθυζμκ εέθμοιε κα απμθφβμοιε ηδκ πνμεεηζηή πθάκδ, αηυιδ 

ηαζ ακ επζαεααζςκυηακ δ εεςνία, ηδκ μπμία οπμζηδνίγεζ μ McGinn, αοηυ εα 

ιπμνμφζε κα ζοιααίκεζ ηαζ εκ αβκoία ημο ζοββναθέα, ςξ ιζα πνμέηηαζδ, ηδκ 

μπμία δεκ είπε πνμαθέρεζ.  Πε ηάεε πενίπηςζδ, είκαζ δοκαηυκ κα ακαβκςνίζμοιε 

ζοκάθεζεξ ηδξ εεςνίαξ ιε ηδκ ηεκηνζηή επζκυδζδ ηδξ ζζημνίαξ, αθθά αοηέξ 

δφζημθα ιπμνμφκ κα ζοκδβμνήζμοκ οπέν ιζαξ εκκμζμθμβζηήξ ζφκδεζδξ 

αζζεδηζηήξ ηαζ δεζηήξ, υπςξ απαζηεί δ εεςνία.  πςξ δείλαιε ηαζ ζηδκ ιέπνζ ηχνα 

πναβιάηεοζδ ηδξ εεςνίαξ, ημ ζπυθζμ ημο McGinn υηζ «δ ιυκδ δοκαηή ιμνθή 

ηαηακμδηήξ ηαθαζζεδζίαξ είκαζ αοηή πμο ζοιπενζθαιαάκεζ ηδκ δεζηή»( EEF 139), 

ημ μπμίμ δζαηοπχκεζ ηαζ ζημ πανυκ ηεθάθαζμ, δεκ έπεζ επανηχξ ηεηιδνζςεεί. 

 

3.Α 5.ii Mary Shelley, Frankenstein 

Ζ ηνζηζηή πνμζέββζζδ ημο ένβμο ηδξ Mary Shelley Frankenstein, απυ ημκ McGinn 

ζημ έαδμιμ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο ημο, ζημπυ έπεζ, ηαηά ημκ Carroll, 144  κα 

παναπέιρεζ ημκ ακαβκχζηδ ζηζξ απυρεζξ ημο βζα ημ ηαηυ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ 

βέκκδζήξ ημο,  μζ μπμίεξ δζαηοπχεδηακ ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ. Ν Carroll 

ακανςηζέηαζ ςζηυζμ, βζαηί δεδμιέκδξ αοηήξ ηδξ πνυεεζήξ ημο, δεκ αλζμπμζεί 

πενζζζυηενμ ηδκ έκκμζα ημο οπανλζαημφ ηαημφ, εθ‟ υζμκ ιπμνεί κα οπμζηδνζπηεί 

υηζ αοηή είκαζ δ πδβή ημο ηαημφ βζα ημ ηέναξ ημο Frankenstein. Ξανυιμζεξ 

εθθείρεζξ ακαθμνάξ ζε δζαηοπςιέκεξ απυρεζξ βζα ημ ηαηυ, υπςξ μ ηίκδοκμξ βζα 

υθμοξ ιαξ κα βίκμοιε ηαημί ή μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ μιμνθζά ιπμνεί κα ημ 

απμηνέρεζ, επζζδιαίκμκηαζ ηαζ ζηδκ ηνζηζηή, δ μπμία αζηείηαζ απυ ηδκ Eaton.145 Ν 

Nuttall, ςζηυζμ, πνμηείκεζ ηαζ ιία κέα δζάζηαζδ ηδξ ανπζηήξ εέζδξ ημο McGinn 

βζα ηδκ αζζεδηζηή ηδξ ροπήξ, δ μπμία πνμεηηείκεζ ηδκ εζδςθμθαηνία ημο αζζεδημφ 

ηυζιμο ζε υ,ηζ εεςνεί ηεκηνζηή μνιή ηδξ ροπήξ, δδθαδή ηδ δίρα βζα βκχζδ. 

«ηακ αοηή δ όξεμε (appetite) βίκεηαζ θεηίπ, ιεηαηνέπεηαζ ζε πανςδία ημο 

εαοημφ ηδξ», βνάθεζ μ Nuttall ηαζ ηυηε «έκα οπενμπηζηυ ηαηαζηεφαζια 

οπμηαεζζηά ηδκ ηαπεζκή ηαηακυδζδ, έκα ηεπκδηυ ηέναξ ημ βζμ, έκα δζάβναιια 

ακενχπμο, ημ ακενχπζκμ μκ».146 Αοηέξ, οπμζηδνίγεζ μ Nuttall είκαζ ζηέρεζξ, ηζξ 

                                                           
143

 Nuttall 1998: 533 
144

 Carroll 2000a: 651 
145

 Eaton 1998: 415 
146

 Nuttall 1998: 534 



127 

 

μπμίεξ εκχ λεηίκδζε μ McGinn ζηδκ πναβιάηεοζή ημο Πνξηξαίηνπ ηνπ Ληόξηαλ 

Γθξέπ, δεκ ηζξ δζαηφπςζε πμηέ ιε πθδνυηδηα. 

Πημ ηεθάθαζμ αοηυ μ McGinn πενζζζυηενμ απ‟ υηζ ζημ πνμδβμφιεκμ, υπμο δ 

πνυεεζή ημο κα επζαεααζχζεζ ηδκ Αζζεδηζηή Θεςνία ηδξ Ανεηήξ  είκαζ πζμ ζζπονή 

απυ ημ κα ηαηαδείλεζ ιε πμζμ ηνυπμ ιζα θμβμηεπκζηή ακάθοζδ ιπμνεί κα αθμνά ηδ 

θζθμζμθία, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδκ δεζηή, επζπεζνεί κα πνμαάθεζ αηνζαχξ αοηή ηδ 

δζάζηαζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Έηζζ, δ ακάθοζδ ημο ηαημφ, παν‟ υηζ πανμφζα, δεκ 

είκαζ μ ηφνζμξ ζηυπμξ, υπςξ εεςνήεδηε, βεβμκυξ πμο δζηαζμθμβεί, ςξ έκα ααειυ, 

ηαζ ηζξ επζζδιαζκυιεκεξ εθθείρεζξ ζοζπέηζζδξ ιε ηδκ ακάθοζδ ημο ηαημφ ζημ 

ζδζαίηενμ ηεθάθαζμ. Ρμ δδθχκεζ ηαζ μ ίδζμξ ζημ ηέθμξ ημο ηεθαθαίμο: «Κία 

απμηεθεζιαηζηή ιοεμπθαζία είκαζ αηνζαχξ δ ακάπθαζδ ημο πνμθακμφξ, ιε ηέημζμ 

ηνυπμ, πμο ιαξ ηαεζζηά ζηακμφξ κα ημ αζχζμοιε εη κέμο», εκχ, θίβμ πνζκ, έπεζ 

επζζδιάκεζ ηδ ζδιαζία ηέημζςκ αζςιάηςκ θέβμκηαξ: «πάνπμοκ μνζζιέκεξ 

εειεθζαηέξ πναβιαηζηυηδηεξ πμο είκαζ ακάβηδ δζανηχξ κα επακακαηαθφπημκηαζ 

ηαζ κα επακαδζαηοπχκμκηαζ ελαζηίαξ ηδξ ζδιαζίαξ ημοξ βζα ιαξ».147 

 Ρα επακαθαιαακυιεκα ενςηήιαηα πμο δζαηοπχκεζ, ακαθενυιεκμξ ζημ 

ιοεζζηυνδια: «Γζαηί ιαξ ζοκεπαίνκεζ ηυζμ;», «Ρζ ζεκαίλεη βζα ιαξ;» ηαζ δ 

απάκηδζή ημο: «Ρμ ηέναξ είιαζηε ειείξ», ημπμεεημφκ ζαθχξ ημ ηέκηνμ ημο 

εκδζαθένμκηυξ ημο υπζ ηυζμ ζηδ θφζδ ημο ηαημφ, ημ μπμίμ επζζδιαίκεηαζ ςξ ιία 

ιφπζα πθεονά ημο εαοημφ ιαξ -ακηίδναζδ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ οπανλζαηήξ 

ιαξ ηαηάζηαζδξ- αθθά ζηδκ ηαηαθοηζηή ζοιαμθή ημο θμβμηεπκζημφ αοημφ είδμοξ 

ζηδκ πνμζπάεεζα αοημζοκεζδδζίαξ ιε έκα ηνυπμ ηαηαθοηζηυ. Κέζα απυ αοηυ ημ 

πνίζια εεςνμφιεκδ, δ υθδ ζζημνία παίνκεζ ηδ ιμνθή ιζαξ ζεζνάξ απμηαθφρεςκ 

πηοπχκ ηδξ ροπήξ ιαξ, μζ μπμίεξ πνμηζιμφιε κα ιέκμοκ ζημ ζημηάδζ: δ 

οπανλζαηή απμιυκςζδ, ημ αίζεδια εβηαηάθεζρδξ απυ ημοξ βμκείξ ηαζ δ έηεεζδ 

ζημκ ηυζιμ, δ δοζπζζηία έκακηζ ηςκ θίθςκ, ηα ημζκςκζηά ζηενευηοπα πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο θφθμο ηαζ ηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ, είκαζ 

ηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ απμδίδμκηαζ ζημ ηέναξ απμηαθφπημκηαξ ηαοηυπνμκα, ηδκ 

ακενχπζκδ θφζδ ημο.  Ν θευκμξ, ςξ ηφνζμξ ιμπθυξ πμο μδδβεί ηδκ εηδίηδζδ ημο 

ηέναημξ, είκαζ έκαξ αηυιδ ζοκδεηζηυξ ηνίημξ ιε ηδκ ακενχπζκδ πθεονά ημο. 

Ρέθμξ, μ εάκαημξ ηαζ δ ηαηαζηνμθή, ηυζμ ηςκ βφνς ημο υζμ ηαζ ηδξ ίδζαξ ημο ηδξ 

φπανλδξ ελαζηίαξ εκυξ θοζζημφ ζημζπείμο, υπςξ δ θςηζά, παναπέιπεζ, βζα ημκ 

McGinn, ζηδκ ηεθζηή επζηνάηδζδ ηςκ θοζζηχκ δοκάιεςκ, μζ μπμίεξ εα 

απμννμθήζμοκ ηδκ φπανλή ιαξ. Ν McGinn δεκ δεζημθμβεί, απ‟ ηδκ πναβιάηεοζδ 

ημο εέιαημξ ηδξ ζζημνίαξ, υιςξ, ιε ημκ ηνυπμ πμο ηδκ επζπεζνεί, ημ ζοιπέναζια 

πνμηφπηεζ ααίαζηα: παναβκχνζζε ηδκ πθεονά αοηή ηδξ ακενχπζκήξ ζμο 

οπυζηαζδξ: ημοξ θυαμοξ, ηζξ ακαζθάθεζεξ, ηζξ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ εα ηδ δεζξ κα 

βζβακηχκεηαζ, κα ηαηαθαιαάκεζ μθυηθδνμ ημ είκαζ ζμο ηαζ κα ζε μδδβεί ζηδκ 

ηαηαζηνμθή. Πε αοηυ ημ ηεθάθαζμ μ McGinn δίκεζ, πνάβιαηζ, ηδ δοκαηυηδηα κα 

δζαπζζηχζμοιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ θμβμηεπκία ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί 

βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ δεζηήξ. 
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Υζηυζμ, ιζα άθθδ ηνζηζηή πνμζέββζζδ148  ημο ένβμο ημο McGinn ακαδεζηκφεζ ηδκ 

εθθζπή ακάπηολδ ηδξ ιεευδμο, ηδκ μπμία εζζδβείηαζ, πνμηεζιέκμο βζα ηδ 

δζενεφκδζδ δεζηχκ εειάηςκ ιέζα απυ ηδ θμβμηεπκία.  Νζ δδθχζεζξ ημο πενί 

πνμζεηηζηήξ ακάβκςζδξ ηαζ θεπημιενμφξ ζπμθζαζιμφ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ ηςκ 

ζηδκχκ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, δε θαίκεηαζ, ζφιθςκα ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ηνζηζηή, κα ανηεί βζα κα ακηζηαηαζηήζεζ, πανά ιυκμ βζα κα ζοιπθδνχζεζ ηζξ 

παναδμζζαηέξ ιεευδμοξ.  ( ιε ηζξ «παναδμζζαηέξ ιεευδμοξ» ιάθθμκ οπμκμείηαζ δ 

απθή ακαγήηδζδ εοεέςκ ηαζ νδηχκ δεζηχκ δζδαβιάηςκ απυ ηδκ οπυεεζδ ηαζ ηδ 

ζοιπενζθμνά ηςκ παναηηήνςκ) 

 

3.Α 5. iii Ηζηθή θξηηηθή ηεο ινγνηερλίαο 

Πηδ ζογήηδζδ, δ μπμία βίκεηαζ ζημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο, ιε ηίηθμ 

πκπέξαζκα: Ηζηνξίεο θαη Ζζηθή, μ McGinn επζπεζνεί κα πανμοζζάζεζ ηδκ 

απαζημφιεκδ επζπεζνδιαημθμβία.  Πημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ δζενεοκά ηδ ζπέζδ 

ημο ηεζιέκμο ιε ηδκ δεζηή.  Μεηζκχκηαξ απυ ηα ηείιεκα ζηα μπμία ηαηαβνάθμκηαζ 

ηακυκεξ, υπςξ μζ δέηα εκημθέξ, ιε ηονίανπδ ηδκ οπμπνέςζδ ζοιιυνθςζδξ, o 

McGinn ακαθένεηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ζηζξ πανααμθέξ, ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμίδζε μ 

Σνζζηυξ, ςξ ιέζμ ιεηάδμζδξ δεζηχκ ιδκοιάηςκ, ηαζ ηέθμξ, ακαθένεηαζ ζηα 

εεαηνζηά ένβα, ηα δζδβήιαηα, ηα ιοεζζημνήιαηα ηαζ ηζξ ηαζκίεξ, ζηα μπμία δ 

ακηαπυηνζζή ιαξ δεκ έπεζ παναηηήνα επζζηδιμκζηυ, αθθά ειπθέηεζ ηζξ αζζεδηζηέξ 

ιαξ ηαηδβμνίεξ, ιε απμηέθεζια δ δεζηή βκχζδ κα δζαιεζμθααείηαζ απυ ηδκ 

αζζεδηζηή. 149   Ν McGinn, πςνίξ κα παναβκςνίγεζ ηζξ άθθεξ αιζβχξ αζζεδηζηέξ 

θεζημονβίεξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, αθθά ηαζ, βεκζηυηενα, ηςκ ένβςκ ηέπκδξ, 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ ακάθοζή ημοξ δεκ είκαζ πθήνδξ, ακ δεκ έπεζ ακαθμνέξ ηαζ ζηδκ 

δεζηή ημοξ δζάζηαζδ.  πμζηδνίγεζ, δίκμκηαξ λεπςνζζηή εέζδ ζημ ιοεζζηυνδια ηαζ 

ζηζξ ηζκδιαημβναθζηέξ ηαζκίεξ, υηζ βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ ηα  

ζοβηεηνζιέκα είδδ ηεζιέκςκ είκαζ ηα ιέζα ηςκ δεζηχκ ημοξ δζενεοκήζεςκ, 

ηαεχξ, «δζααάγμκηαξ έκα ιοεζζηυνδια έπμοιε δεζηέξ ειπεζνίεξ, …μδδβμφιαζηε 

ζε δεζηά ζοιπενάζιαηα, …γμφιε έκα ζοβηεηνζιέκμ παηέημ δεζηχκ 

πνμηθήζεςκ…Ποπκά ηα ιοεζζημνήιαηα ελοπδνεημφκ ηδκ απμηνοζηάθθςζδ 

ηάπμζςκ ημζκχκ ακενςπίκςκ ειπεζνζχκ… Νζ ζζημνίεξ ιπμνμφκ κα μλφκμοκ ηαζ κα 

δζεοηνζκίζμοκ δεζηά ενςηήιαηα…Κζα ηενάζηζα πμζυηδηα δεζηήξ ζηέρδξ ηαζ 

ζοκαζζεήιαημξ πανάβεηαζ ηαηά ηδκ ακάβκςζδ ιοεζζημνδιάηςκ ή ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηαζκζχκ… Πηδκ πναβιαηζηυηδηα …βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ 
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ακενχπμοξ αοηυξ είκαζ μ πνςηανπζηυξ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ απμηημφκ δεζηέξ 

ανπέξ…».150 

Ν McGinn οπμζηδνίγεζ υηζ ένπεηαζ κα ηαθφρεζ έκα ηεκυ, δζυηζ ημ είδμξ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ, ηυζμ δζαθμνεηζηχκ απυ ημ επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ, 

απέηνερε ημοξ δεζημφξ θζθμζυθμοξ κα ηα ζοιπενζθάαμοκ ζηδκ επζδίςλδ δεζηήξ 

ηαηακυδζδξ. Αοηυ πμο δ ιεθέηδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ένβςκ εα θένεζ ζηδκ δεζηή 

είκαζ δ ακάδεζλδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο παναηηήνα ηαζ ημο πθαζζίμο δνάζδξ, 

απαναίηδηα ζημζπεία ζηδκ ακάιζλδ βεκζημφ- εζδζημφ.151  Ν McGinn δεκ οπμζηδνίγεζ 

υηζ ηα δεζηά ενςηήιαηα, ηα μπμία επζπεζνεί κα δζενεοκήζεζ ζηα θμβμηεπκζηά ένβα,  

είκαζ δοκαηυκ κα δζενεοκδεμφκ απμηθεζζηζηά ζε αοηά (ακηίεεηα ιε υ,ηζ 

οπαζκίζζεηαζ ζαθχξ δ Nussbaum),152 αοηυ ημ μπμίμ οπμζηδνίγεζ είκαζ υηζ εεςνεί 

πζμ θοζζηυ κα δζενεοκδεμφκ ζηα θμβμηεπκζηά ένβα, δζυηζ μζ δεζηέξ ζδέεξ ηνίκμκηαζ 

απυ ηδκ εθανιμβή ημοξ ηαζ ζηα  ιοεζζημνήιαηα ιπμνμφιε κα ακηζηνίζμοιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ζε υθδ ηδξ ηδκ πμθοπθμηυηδηα.153 Δπζπνμζεέηςξ, επζηοβπάκεηαζ, 

ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, ιζα ηέημζα δζείζδοζδ ζηζξ δεζηέξ έκκμζεξ, χζηε 

απμιαηνφκεηαζ μ ζηεπηζηζζιυξ ηαζ απμηαθφπηεηαζ δ ηεκυηδηά ημο. 

Ζ πνμηίιδζδ ζηα ιοεζζημνήιαηα 154  έκακηζ άθθςκ ηεζιεκζηχκ εζδχκ υπςξ δ 

ζζημνία ηαζ δ αζμβναθία, μζ μπμίεξ επίζδξ πενζθαιαάκμοκ παναηηήνεξ ηαζ πνάλεζξ 

ζε ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ, δζηαζμθμβείηαζ απυ ημ McGinn ιε ημ επζπείνδια υηζ ζηζξ 

πναβιαηζηέξ ελζζημνήζεζξ δεκ οπάνπμοκ μζ ηεπκζηέξ, ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζεί δ 

θμβμηεπκία. Ζ ζοκέπεζα, δ δζαθάκεζα, δ αζζεδηζηή θυνια, ημ δδιζμονβζηυ ηαθέκημ 

επζζδιαίκμκηαζ απυ ημ McGinn ςξ γςηζηήξ ζδιαζίαξ  βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ μοζίαξ 

ηςκ παναηηήνςκ απυ ημκ ακαβκχζηδ, ηαηαθάζημκηαξ ηδ ζπέζδ φθμοξ 

πενζεπμιέκμο. Π‟ αοηέξ ηζξ επζζδιάκζεζξ επακένπεηαζ ζημ πμθφ ιεηαβεκέζηενμ 
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ένβμ ημο Shakespeare’s Philosophy, Discovering the meaning behind the plays 

(ζημ ελήξ SP), ημ μπμίμ εα επζπεζνήζμοιε κα εηεέζμοιε ιε ζοκημιία, 

πανμοζζάγμκηαξ  έκα άθθμ δείβια εθανιμβήξ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ ημο McGinn, 

αθθά ηαζ ηζξ πνμεηηάζεζξ ηςκ πνμηάζεςκ, ηζξ μπμίεξ ηαηέεεζε ζημ αζαθίμ, ημ 

μπμίμ πνμδβμοιέκςξ πανμοζζάζαιε. 

 

3.Β  Shakespeare’s Philosophy 

Ν McGinn ακαθαιαάκεζ ζημ αζαθίμ αοηυ, κα ακαδείλεζ ηδ θζθμζμθία ιέζα απυ ηα 

ζελπδνζηά ένβα ηαζ κα απμηαθφρεζ, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, εηείκμ  πμο εεςνεί ςξ 

ιία ζδιακηζηή δζάζηαζδ ημο Πελπδνζημφ ένβμο, δ μπμία  έπεζ, εκ πμθθμίξ, 

παναιεθδεεί.  Ποβηεηνζιέκα, επζπεζνεί κα ακαδείλεζ ηδ θζθμζμθζηή ζδιαζία ηςκ 

ένβςκ ημο Shakespeare, δ μπμία, ακ ηαζ έπεζ ηαηά ηαζνμφξ επζζδιακεεί,155 δεκ 

έπεζ επανηχξ ακαθοεεί. 

Αθμφ ακαδείλεζ μνζζιέκα εέιαηα, ζηα μπμία πζζηεφεζ υηζ ακηακαηθχκηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ααεααζυηδηαξ ηαζ ηδξ αιθζαμθίαξ, ζδιάδζα ηδξ ιεηαααηζηήξ 

επμπήξ, ζηδκ μπμία γεζ μ Shakespeare, πνμπςνά ζηδ δζενεφκδζή ημοξ ζε 

ζοβηεηνζιέκα ζελπδνζηά ένβα, επζδζχημκηαξ κα ακαδείλεζ ηδ ζδιακηζηή ζοιαμθή 

ημοξ ζημκ ημιέα ηδξ ροπμθμβίαξ, ηδξ δεζηήξ ηαζ ηδξ ηναβςδίαξ.  Αοηυ, εκ 

μθίβμζξ, είκαζ ημ δζάβναιια ημο ένβμο ημο McGinn βζα ημκ Shakespeare. Ρα 

θζθμζμθζηά εέιαηα πμο ειπθέημκηαζ ζηα ακαθουιεκα ένβα είκαζ δ βκχζδ ηαζ μ 

ζηεπηζηζζιυξ, μ εαοηυξ ηαζ δ αζηζυηδηα.  Φζθμζμθζηά, μ McGinn παναηηδνίγεζ ημκ 

Shakespeare ςξ καημοναθζζηή. Πημ ζηεπηζηζζιυ ημο Shakespeare ακαβκςνίγεζ 

μνζζιέκεξ επζδνάζεζξ απυ ημκ Montaigne, ζημκ μπμίμ, υπςξ επζζδιαίκεζ, μ 

Shakespeare παναπέιπεζ ιε ημ ένβμ ημο Σξηθπκία.  Υξ ααζζηή δζάζηαζδ ηαζ 

ζοκεζζθμνά ημο Shakespeare ζηδ ζοιπθήνςζδ ηαζ πνμέηηαζδ ημο ζηεπηζηζζιμφ 

ηδξ ανπαζυηδηαξ, απ‟ ημκ μπμίμ ήηακ επδνεαζιέκμξ μ Montaigne, επζζδιαίκεηαζ 

απυ ημκ McGinn ημ πνυαθδια ηςκ άθθςκ κυςκ. Ξνυηεζηαζ βζα έκα πνυαθδια, 

ςζηυζμ, ημ μπμίμ, υπςξ έπεζ οπμζηδνζπεεί, δεκ είπε δζαηοπςεεί απυ ημοξ 

θζθμζυθμοξ ηδξ ανπαζυηδηαξ (Θονδκασηή ζπμθή  ή ημ κεμποεαβυνεζμ ζηεπηζηυ 

Θεμδυζζμ) ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο δζαηοπχεδηε ιεηά ημ Ληεηάνη.156   Αοηυ ζημ 

μπμίμ παναπέιπεζ μ McGinn, ιε ηδκ επζζήιακζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

πνμαθήιαημξ, είκαζ δ αδοκαιία ιαξ κα βκςνίγμοιε ηζξ ζηέρεζξ, ηα ζοκαζζεήιαηα 

ηαζ ηζξ πνμεέζεζξ ηςκ άθθςκ, αδοκαιία πμο απμννέεζ απυ ημ εειεθζχδδ δοζζιυ 

εζςηενζηυηδηαξ ηαζ ελςηενζηυηδηαξ ημο υκημξ.  Ν McGinn ακαβμνεφεζ ημ 

πνυαθδια ηδξ βκχζδξ ςξ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηδξ ηναβζηυηδηαξ ημο υκημξ ζημ ένβμ 
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ημο Shakespeare.  Ακαθμνζηά ιε ημ εέια ημο εαοημφ, μ McGinn δζαηνίκεζ ιζα 

εεαηνζηή ηαζ δζαδναζηζηή δζάζηαζδ ζημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ ακηζιεηςπίγεηαζ απυ 

ημκ Shakespeare, δ μπμία ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδ εεχνδζή ημο βζα ημκ 

άκενςπμ, ιέζα απυ ημ πνίζια ιζαξ δμηήξ ηαζ ιυκζιδξ θφζδξ.  Ζ θακηαζία 

ζδιαημδμηεί ηδκ απίθθεζμ πηένκα ηδξ μνεμθμβζηυηδηάξ ημο, ηαεχξ, ιέζς αοηήξ, 

μ άκενςπμξ ιεηαηνέπεηαζ ζε εφια ελς-μνεμθμβζηχκ δοκάιεςκ, μζ μπμίεξ 

δζαζπμφκ ηδκ θαζκμιεκζηή εκυηδηά ημο.  Ρέημζεξ δοκάιεζξ μ Shakespeare εεςνεί 

ηδκ ρεοδαίζεδζδ, ημ υκεζνμ ηαζ ηδκ ηνέθα.  Έηζζ, ημ πνυαθδια ηδξ βκχζδξ 

δζεονφκεηαζ, βζα κα ζοιπενζθάαεζ ηαζ ηδκ αοημβκςζία ςξ ιία ηαηάζηαζδ οπυ 

αίνεζδ ηαζ υπζ δεδμιέκδ.  Ρέθμξ,  δ αζηζυηδηα, υπςξ ηδκ πναβιαηεφεηαζ μ 

Shakespeare ζηα ένβα ημο, King Lear, Macbeth ηαζ  Midsummer night’s Dream, 

ακηακαηθά βζα ημ McGinn αεεσζηζηέξ ηαζ ιδ ηεθμθμβζηέξ ημπμεεηήζεζξ ημο 

ζοββναθέα, μ μπμίμξ δε εεςνεί υηζ ημ ζφιπακ δζέπεηαζ  απυ  μνεμθμβζηέξ 

δοκάιεζξ.  Γζα υθεξ αοηέξ ηζξ ημπμεεηήζεζξ, μ McGinn  παναηηδνίγεζ ημ 

Shakespeare ςξ καημοναθζζηή μ μπμίμξ, ιαηνζά απυ δυβιαηα, απμηαθφπηεζ ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ακαγδηά ηδκ αθήεεζα. 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ δεζηή δζάζηαζδ ηςκ ένβςκ ημο Shakespeare, μ McGinn 

δζενεοκά ηδκ έκκμζα οπυ ηδκ μπμία ιπμνεί κα ημο απμδμεεί μ παναηηδνζζιυξ ημο 

δεζημθυβμο, ηαεχξ ηα ένβα ημο είκαζ βειάηα ενςηήιαηα ζπεηζηά ημ ηαθυ ηαζ ημ 

ηαηυ, ημ μνευ ηαζ ημ εζθαθιέκμ.  Ρμ ενχηδια απμηνοζηαθθχκεηαζ ζημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ δζαπθέημκηαζ ημ δνάια, δ ροπμθμβία ηαζ δ δεζηή ζηδ ζελπδνζηή  

δδιζμονβία.  Θαηά ημκ McGinnδ, δ δεζηή ιεηαθένεηαζ ζημ ηέκηνμ ηςκ ένβςκ ημο  

ςξ ζοκέπεζα ημο καημοναθζζιμφ ημο.  Ξνμζπαεχκηαξ κα ακαθφζεζ ημοξ 

παναηηήνεξ ηςκ ένβςκ ημο, ακαθφεζ ηζξ ανεηέξ ηαζ ηζξ ηαηίεξ, μζ μπμίεξ 

απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ παναηηήνςκ, υπςξ ηαζ ηα ιδ δεζηά 

παναηηδνζζηζηά, πζμφιμν, ελοπκάδα η.α. Έηζζ, ηα ακενχπζκα υκηα εεςνείηαζ υηζ 

εκζςιαηχκμοκ ηδκ ανεηή ηαζ ηδκ ηαηία (SP 178).  Ν Shakespeare ειθακίγεηαζ 

ςξ  δεζηά μοδέηενμξ, ηαεχξ πενζμνίγεηαζ ζηζξ πενζβναθέξ, αθήκμκηαξ ηζξ 

αλζμθμβήζεζξ ζημοξ εεαηέξ ημο.  Ξαν‟ υθα αοηά, δ ακηζιεηχπζζή ημο δεκ είκαζ δ 

απμζηαζζμπμζδιέκδ ακηζιεηχπζζδ ημο ροπνμφ επζζηήιμκα. πάνπεζ, οπμζηδνίγεζ μ 

McGinn, ιζα ακενςπζά ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πεζνίγεηαζ ημοξ παναηηήνεξ ημο, 

ηαθμφξ ή ηαημφξ, δ μπμία ιεηαθνάγεηαζ ςξ εββφηδηα ηαζ ηαηακυδζδ πμο 

απμηοπχκεηαζ ζε ιία ηαθθζηεπκζηή ζπμοδή ζηδκ ακάθοζή ημοξ. 

Πηδ ζοκέπεζα μ McGinn επζπεζνεί κα ηαηαηάλεζ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ανεηέξ ηαζ 

ηαηίεξ, υπςξ πνμαάθθμκηαζ ζηα ένβα ημο Shakespeare.  Ζ ελαπάηδζδ, δ 

θζθμδμλία, δ ακαθβδζία, δ ηζιζυηδηα ηαζ ημ πζμφιμν, ημο ηαηά McGinn  ηξνρνύ 
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ησλ αξεηώλ157  ηαζ δεζηχκ εθαηηςιάηςκ, ηα μπμία πναβιαηεφεηαζ ημ ζελπδνζηυ 

ένβμ, ηαεχξ ηαζ μζ εκδζάιεζεξ απμπνχζεζξ ημοξ, ακαδεζηκφμκηαζ, ιέζα απυ ηδκ 

ακάθοζδ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ ηςκ ηζκήηνςκ ημοξ, ηαεχξ ακαηέικεηαζ δ θφζδ 

ημο ηαεεκυξ.  Έηζζ, επζηοβπάκεηαζ δ ζφγεολδ ροπμθμβίαξ ηαζ δεζηήξ, ηαεχξ δ 

πνχηδ πενζβνάθεηαζ δεζηά ηαζ δ δεφηενδ ροπμθμβζηά, ακαδεζηκφμκηαξ ημ 

Shakespeare ζε έκα ιεβάθμ δεζηυ ροπμθυβμ.  

Ρμ ενχηδια πενί ηδξ ενδζηεοηζηυηδηαξ ηδξ δεζηήξ ημο Shakespeare, πμο 

δζαηοπχκεζ μ McGinn ζημ ηέθμξ ημο μζηείμο ηεθαθαίμο ιμζάγεζ πενζηηυ εθ‟ υζμκ 

ηαζ ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, υηακ ζογδηήεδηε δ έκκμζα ηδξ αζηζυηδηαξ ζημ 

Πελπδνζηυ ένβμ, έβζκε ζαθέξ υηζ δεκ επδνεάγεηαζ  απυ ηζξ ενδζηεοηζηέξ 

ακηζθήρεζξ. Υζηυζμ μ McGinn εεςνεί ζηυπζιμ βζα ιζα αηυιδ θμνά κα ημκίζεζ υηζ 

μζ ανεηέξ ηαζ μζ ηαηίεξ, ιαηνάκ ημο κα απδπμφκ απυημζιεξ επζννμέξ, απμηεθμφκ 

θοζζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ, πμο αθήκμοκ ημ ζφιπακ 

παβενά αδζάθμνμ. 

Ρέθμξ, ιε δεδμιέκμ υηζ μ Shakespeare αοηυ, ημ μπμίμ ηονίςξ πεηοπαίκεζ, ιέζα 

απυ ηα ένβα ημο, είκαζ κα ακαηέικεζ ιε δζαφβεζα ηαζ δζεζζδοηζηυηδηα ηδκ 

ακενχπζκδ θφζδ ηαζ ημοξ ακενχπζκμοξ παναηηήνεξ ηαζ αοημφξ κα ακαπανζζηά, 

ιε δεδμιέκδ, επίζδξ, ηδκ ακαζημπαζηζηυηδηα ηδξ θφζδξ ιαξ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα κα 

ακηζδνμφιε ζε ηέημζεξ ακαπαναζηάζεζξ ημο εαοημφ ιαξ, αοηυ πμο επζηοβπάκεηαζ 

είκαζ κα αζηείηαζ πάκς ιαξ ιία δζαιμνθςηζηή επίδναζδ,  ιε απμηέθεζια ημ 

ζελπδνζηυ ένβμ, πςνίξ κα ημ επζδζχηεζ, κα πεηοπαίκεζ ηδκ δεζηή δζάπθαζδ ή, υπςξ 

ημ εέηεζ μ McGinn, «δ πζζηυηδηα ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ... επέθενε ηδ 

δζαθμνμπμίδζή ηδξ». (SP 204) 

Ζ Martha Nussbaum έπεζ αζηήζεζ ηνζηζηή ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ημο McGinn, 

εθέβπμκηάξ ημκ, ηονίςξ, επεζδή δεκ ζοιιμνθχκεηαζ ζε ηνία ηνζηήνζα, ηα μπμία 

εέηεζ ςξ πνμτπυεεζδ επμζημδμιδηζηήξ ειπθμηήξ εκυξ θζθμζυθμο ζε θμβμηεπκζηέξ 

ακαθφζεζξ.  Δπζζημπχκηαξ ηα πνμηεζκυιεκα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ημο 

εβπεζνήιαημξ εκυξ θζθμζυθμο κα ακαδείλεζ  ηδ θμβμηεπκία ή ημ εέαηνμ, ζηδκ 

πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, ςξ εκδζαθένμκηεξ θζθμζμθζημφξ πχνμοξ, ιπμνμφιε κα 

παναηδνήζμοιε υηζ ηαζ ηα ηνία είκαζ εφθμβα.  Ξμζμξ εα ιπμνμφζε κα 

αιθζζαδηήζεζ υηζ έκαξ θζθυζμθμξ, μ μπμίμξ ακαγδηά ηδκ ανςβή ηδξ θμβμηεπκίαξ, 

πνμηεζιέκμο κα θςηίζεζ πηοπέξ θζθμζμθζηχκ πνμαθδιάηςκ, δε εα πνέπεζ κα 

ειπθέηεηαζ ζε «βκήζζμ θζθμζμθζηυ πνμαθδιαηζζιυ» ιε αθμνιή ηα ένβα πμο 

δζενεοκά ή υηζ «ηα ένβα εα πνέπεζ κα ακαθφμκηαζ έηζζ, ςξ βθχζζα ηαζ ιμνθή, 

χζηε κα θςηίγμκηαζ κέεξ ενιδκεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ ημοξ» ή υηζ απυ ηδκ ακάθοζδ 

δε «εα πνέπεζ ιε ζαθήκεζα κα δζαβνάθεηαζ μ νυθμξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδ 
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 Ο McGinn μιλά για θκικό φάςμα, (ςελ. 185), διατφπωςθ που παραπζμπει ςτον τροχό τθσ αρετισ του Noël 
Carroll. Βλ. το 6

ο
 κεφάλαιο  για εξιγθςθ και εκτενζςτερθ ςυηιτθςθ τθσ μεταφορικισ εικόνασ του τροχοφ των 

αρετϊν. 
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θζθμζμθζηή δζενεφκδζδ» αηυιδ ηαζ υπζ απαναίηδηα «ςξ ακακηζηαηάζηαημξ  απυ 

ηδ εεςνδηζηή ιαηζά ηδξ θζθμζμθίαξ» υπςξ ημκ εέθεζ δ Nussbaum;158  

Γζααάγμκηαξ ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ημο McGinn ηαζ πνμηάζζμκηαξ ηα εεςνδηζηά 

ηεθάθαζα απυ αοηά ζηα μπμία επζπεζνμφκηαζ μζ ακαθφζεζξ ηςκ ένβςκ, ηείκεζ ηακείξ 

κα ζοιθςκήζεζ ιε ηδκ άπμρδ ηδξ Nussbaum υηζ, έπμκηαξ ηαηά κμο ηα 

θζθμζμθζηά πνμαθήιαηα, ηα ίδζα ηα ένβα δεκ πνμζεέημοκ ηάηζ εεαιαηζηυ ζηδκ 

ηαηακυδζή  ημοξ.  Ξαν‟ υθα αοηά, μ McGinn ακαδεζηκφεζ πηοπέξ θζθμζμθζηχκ 

εειάηςκ, υπςξ εηείκμο ηδξ ιεεμδζηήξ αιθζαμθίαξ ή ημο «ιμπεδνμφ δαίιμκα» ημο 

Descartes, ηα μπμία, ιε ηδ ζοιαμθή ηςκ θμβμηεπκζηχκ ακαθφζεςκ, 

πανμοζζάγμκηαζ ιέζα απυ ημ πνίζια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ, πεζνμπζαζηήξ μπηζηήξ 

ημοξ, ζε ιζα άθθδ δζάζηαζδ.  Νζ ελδβήζεζξ, ηζξ μπμίεξ δίκεζ μ McGinn βζα ηδκ 

επζεεηζηή ηαζ, ηεθζηά, εβηθδιαηζηή ζοιπενζθμνά ημο Othelo, θαίκμκηαζ πζμ 

εφθμβεξ ηαζ πζμ ζζπονέξ  απυ υζμ ηζξ πανμοζζάγεζ δ Nussbaum ηαζ ακ ηζξ 

ζοβηνίκμοιε ιε ηζξ ελδβήζεζξ άθθςκ ακαθοηχκ ημο ζελπδνζημφ ένβμο, πζμ 

αθδεμθακείξ.  Δίκαζ αθήεεζα, αέααζα, υηζ δεκ πανμοζζάγεζ κέα θζθμζμθζηά εέιαηα 

πνμξ δζενεφκδζδ, μ ηνυπμξ, υιςξ, ιε ημκ μπμίμ πνμζεββίγεζ ηα γδηήιαηα πμο έπεζ 

δδθχζεζ, εη ηςκ πνμηένςκ, υηζ εα πνδζζιμπμζήζεζ ζακ «πζθυημοξ» ακάθοζδξ ημο 

ηάεε ζοβηεηνζιέκμο ένβμο, γδηήιαηα υπςξ δ βθχζζα, δ θακηαζία, ημ πνυαθδια 

ηδξ βκχζδξ ηςκ άθθςκ κυςκ, είκαζ δζαθςηζζηζηυξ ι‟ έκα ηνυπμ πμο δ εεςνδηζηή 

θζθμζμθία δε εα ιπμνμφζε κα είκαζ.  Κε αοηυ ημκ ηνυπμ, δζηαζχκεζ ηαζ ηδκ 

ειπθμηή ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδ δζενεφκδζή ημοξ.  Νζ παναηδνήζεζξ ημο βζα ηδ 

δζαθμνμπμίδζδ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ πανάαθερδξ αοηήξ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ απυ ημοξ ήνςεξ ζηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο, πνμζεέηεζ κέα 

δζάζηαζδ ζηδκ ακάθοζή ημο, υπςξ ηαζ άθθεξ επζζδιάκζεζξ ημο, βζα πανάδεζβια δ 

επζζήιακζή ημο βζα ηδ δζηηή ζδιαζία ημο «ιοζηδνίμο» ζημ Shakespeare ή 

εηείκδ, ακαθμνζηά ιε ηζξ ζπέζεζξ ηδξ βθχζζαξ ιε ηδ ιαβεία ηυζμ ιέζα ζημ ένβμ, 

υζμ ηαζ ιέζς ημο ένβμο. 

Ν McGinn ακαδεζηκφεζ ηαζ εδχ ημ εέια ημο ηαημφ, ημ μπμίμ είδαιε κα ημκ 

απαζπμθεί ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ αζαθίμ ημο, ηαεχξ δ ηναβςδία Othello 

πνμζθένεηαζ, θυβς ημο παναηηήνα ημο Iago, μ μπμίμξ ημ πνμζςπμπμζεί.  Δκχ 

πνμζεέηεζ κέεξ δζαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ πνμηφπημοκ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ, 

αιθζαμθίεξ δδιζμονβεί δ ζφγεολδ ημο ςναίμο ηαζ ημο ηαημφ ζε θνάζεζξ υπςξ: «δ 

δμθμπθμηία ημο Iago έπεζ ιζα αζζεδηζηή δζάζηαζδ» ή «δ ζδζυιμνθδ μιμνθζά ημο 

Iago», «δ μιμνθζά ημο ημο ηαημφ», «δ υιμνθα πθεβιέκδ ηαπεηζανία ημο ηδξ 

ελαπάηδζδξ», δζυηζ ζημ ένβμ ημο Ethics, Evil and Fiction, είπε ζαθχξ απμηθείζεζ 

ηδ δοκαηυηδηα απυδμζδξ μιμνθζάξ ζημ ηαηυ θυβς  ηδξ επζβέκεζδξ ημο ςναίμο 

ζημ ηαθυ ή ηδκ ανεηή.  Ακελάνηδηα, υιςξ, απυ ηζξ υπμζεξ εκδεπυιεκεξ 

ιειμκςιέκεξ αζοκέπεζεξ, ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ πνμζεέηεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο 
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  Nussbaum 2008 
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Πελπδνζημφ ένβμο, ζοβηεηνζιεκμπμζεί θζθμζμθζηά εέιαηα ηαζ δζηαζμθμβεί ηδ 

θζθμζμθζηή ηνζηζηή ηδξ θμβμηεπκίαξ.  

Ρυζμ δ Nussbaum υζμ ηαζ μ McGinn, εηηυξ απυ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ βκςζηζηήξ 

δζάζηαζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, εζζδβμφκηαζ ηαζ ηδ βκςζηζηή ηαζ δεζηή αλζμθυβδζή 

ηδξ. Ρμ ενχηδια, υιςξ είκαζ πχξ απακηάιε ζε ηάπμζμκ, μ μπμίμξ, πςνίξ κα 

ανκείηαζ ηζξ παναπάκς δζαζηάζεζξ, ηζξ απμλεκχκεζ, ςζηυζμ, απυ ηα ηνζηήνζα 

αλζμθυβδζήξ ηδξ ςξ αηαηάθθδθεξ βζα ηδκ απμηίιδζδ ημο αζζεδηζημφ 

απμηεθέζιαημξ, ημ μπμίμ πνμηφπηεζ ιέζα απυ ηδ θεζημονβία εεζιζηά ηαζ ιυκμ 

πνμζδζμνζζιέκςκ παναιέηνςκ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν 

 

4. Α Lamarque & Olsen: Αηζζεηηθή ηεο ινγνηερλίαο ρσξίο γλσζηηθή 
αμηνιόγεζε 

 

Ξνμηεζιέκμο κα απακηδεεί ημ ενχηδια, ημ μπμίμ ηέεδηε ζημ ηέθμξ ημο 

πνμδβμφιεκμο ηεθαθαίμο, εα ελεηαζημφκ μζ εέζεζξ δφμ θζθμζυθςκ μζ μπμίμζ, 

πςνίξ κα παναβκςνίγμοκ ηδκ πμζηζθία ζοκζζηςζχκ ημο εκδζαθένμκημξ, ημ μπμίμ 

πνμηαθεί δ θμβμηεπκζηή δδιζμονβία, ακηζζηέημκηαζ ζηδ δζεφνοκζδ ηςκ αιζβχξ 

αζζεδηζηχκ ηνζηδνίςκ βζα ηδκ αλζμθυβδζή ηδξ. Ξνυηεζηαζ βζα ηζξ απυρεζξ ηςκ 

Lamarque ηαζ Olsen, (ζημ ελήξ L&O), υπςξ πνμηφπημοκ α) απυ ημ ένβμ ημοξ 

Truth, Fiction and Literature, ζημ μπμίμ ελεηάγμοκ ηδ κμιζιυηδηα ηδξ ειπθμηήξ 

ημο ηαηδβμνήιαημξ ηδξ αθήεεζαξ ζε δζενεοκήζεζξ θμβμηεπκζημφ ηαζ αζζεδηζημφ 

πενζεπμιέκμο ηαζ α) απυ ημ ένβμ ημο Lamarque The Philosophy of Literature, ιε 

ημ μπμίμ επζπεζνεί ηδκ ακάθοζδ υθςκ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

παναβςβήξ. Κε ηδκ πναβιάηεοζδξ ηςκ απυρεςκ, μζ μπμίεξ εηθνάγμκηαζ απυ ημοξ 

ζοββναθείξ ηςκ δφμ ένβςκ, εθπίγμοιε κα ηαηαζηεί δοκαηή δ ακάδεζλδ ηςκ  

παναβυκηςκ, μζ μπμίμζ δζαθςηίγμοκ ηζξ πνμβναιιαηζηέξ δζενεοκήζεζξ ηδξ 

δζαηνζαήξ, αθθά ηαζ βεκζηυηενα ειπθμοηίγμοκ ηαζ πνμςεμφκ ημκ επζπεζνμφιεκμ 

θζθμζμθζηυ δζάθμβμ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ηδξ δεζηήξ ζηδ θμβμηεπκία ηαζ ημ 

βκςζηζηυ status ηαζ ηςκ δφμ.  

 

4.Α. 1. Η αλππαξμία νπζηαζηηθήο  ζρέζεο αιήζεηαο θαη ινγνηερλίαο 

Νζ L&O ζημ ένβμ ημοξ, ιε ηίηθμ Truth, Fiction and Literature (ζημ ελήξ TFL), 

δζενεοκμφκ ηδ ζπέζδ αθήεεζαξ ηαζ θμβμηεπκίαξ ηαηαθήβμκηαξ ζε ιία  ιδ 

αθδεεζαηή εεςνία βζα ηδ θμβμηεπκία. Δλ ανπήξ απμζαθδκίγμοκ ημοξ θυβμοξ ηυζμ 

βζα ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια υζμ ηαζ βζα ηδκ αθεηδνζαηή 

δέζιεοζή ημοξ,  απυ άπμρδ ηνζηζηήξ, ζηδ εέζδ πμο οπμζηδνίγμοκ. Αθ‟ εκυξ 

επζεοιμφκ κα ημκίζμοκ ηζξ ζοκζζηχζεξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ αλίαξ ηαζ ηδ θφζδ ηδξ 

ιοεμπθαζίαξ, απυ ηδκ μπμία, υπςξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ημ ένβμ ημο Lamarque The 

Philosophy of Literature (ζημ ελήξ PL), ηδ δζαπςνίγμοκ, αθ‟ εηένμο, κα 

οπεναζπζζημφκ ιζα ακενςπζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηςκ 

ακηζθήρεςκ πενί αλίαξ, πανάδμζδξ, δδιζμονβζηήξ θακηαζίαξ, μζ μπμίεξ 

απμννέμοκ απ‟ αοηήκ, αθθά ηαζ κα εθέβλμοκ ηζξ πνμζπάεεζεξ ζοκαβςβήξ 

ζοιπεναζιάηςκ ζπεηζηά ιε ηδ θμβμηεπκία απυ ιεηαθοζζηέξ ηαζ βκςζζμθμβζηέξ 

πνμζεββίζεζξ, ηζξ μπμίεξ δεκ εεςνμφκ ζοκαθείξ ιε ηδκ αλζμθυβδζή ηδξ. 

Βαζζηή ημοξ επζδίςλδ δεκ είκαζ κα δείλμοκ υηζ δεκ οθίζηαηαζ ζπέζδ ή δεκ οπάνπεζ 

ηακέκα εκδζαθένμκ ζηδ ζφκδεζδ θμβμηεπκίαξ ηαζ αθήεεζαξ, αθθά κα δείλμοκ υηζ δ 

αθήεεζα δεκ είκαζ ακαπυζπαζημξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ εκυξ 

θμβμηεπκζημφ ένβμο. 
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Παθέξ βίκεηαζ, αιέζςξ, υηζ ιζα ηέημζα πναβιάηεοζδ εα πνέπεζ κα θςηίζεζ ηδκ 

έκκμζα ηδξ αθήεεζαξ ηαζ ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ μζ ζοββναθείξ ημο ένβμο ηδκ 

ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ εα ηδ πνδζζιμπμζήζμοκ ζηδκ επζπεζνδιαημθμβία, ηδκ μπμία 

εα ακαπηφλμοκ. Γζ‟ αοηυ ημ θυβμ, ζηδκ εκυηδηα πμο αημθμοεεί, επζπεζνμφκ κα 

θςηίζμοκ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ αθήεεζα, αθθά ηαζ ηδ δζηή ημοξ πνμζέββζζδ.  Ζ 

ανκδηζηή ημοξ ημπμεέηδζδ, υπςξ λεηαεανίγμοκ εοεφξ αιέζςξ, δεκ αθμνά ήπζεξ 

πνμζεββίζεζξ ηδξ αθήεεζαξ ζηδ θμβμηεπκία, μζ μπμίεξ ηδκ ελζζχκμοκ ιε ηδκ 

αθδεμέπεζα ή ηδκ εζθζηνίκεζα.  Πημ ζηυπαζηνυ ημοξ είκαζ εφνςζηεξ ακηζθήρεζξ ηδξ, 

μζ μπμίεξ ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ αθήεεζα ζηδ θμβμηεπκία ςξ ηαεμθζηέξ πνμηάζεζξ 

πμο αθμνμφκ ηδκ ακενχπζκδ θφζδ. 

Μεηζκχκηαξ απυ ηδκ ανζζημηεθζηή ακηίθδρδ βζα ηδκ αθήεεζα, ηαεχξ ηαζ ιζα ζεζνά 

επελενβαζζχκ ηδξ, εα πνμζπαεήζμοκ κα δείλμοκ υηζ δ ζπέζδ ημο θμβμηεπκζημφ 

ένβμο ιε ημκ ηυζιμ είκαζ πμθφ πζμ εκδζαθένμοζα ηαζ πμθφπθμηδ απ‟ υ,ηζ δ 

εθανιμβή αοηήξ ηδξ ακηίθδρδξ ηδξ αθήεεζαξ εα ιπμνμφζε κα απμηαθφρεζ. 

Πημ πθαίζζμ αοημφ ημο εβπεζνήιαημξ παναεέημοκ ημκ μνζζιυ ηδξ αθήεεζαξ, ηαηά  

ημκ Ανζζημηέθδ, ηαεχξ ηαζ μνζζιέκεξ κεχηενεξ επακαδζαηοπχζεζξ ηαζ 

επακενιδκείεξ αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ.  

Πφιθςκα, θμζπυκ, ιε ημκ Ανζζημηέθδ, αθήεεζα είκαζ «ημ κα θέιε βζ‟ αοηυ πμο 

είκαζ υηζ είκαζ ηαζ βζ‟ αοηυ πμο δεκ είκαζ υηζ δεκ είκαζ» 159. Ξαναεέημοκ ηαζ ηδ  

ζεκαζηνινγηθή ακηίθδρδ βζα ηδκ αθήεεζα ημο Tarski, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μζ 

επανηείξ ηαζ ακαβηαίεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ αθήεεζα ελαζθαθίγμκηαζ ιέζς ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ημο απεζζαβςβζημφ ζπήιαημξ. «Ρμ πζυκζ είκαζ θεοηυ» αλλ ημ πζυκζ 

είκαζ θεοηυ.160 Πημ ζδιείμ αοηυ οπμβναιιίγμοκ υηζ αοηή δ ακηίθδρδ ηαεζζηά ηδκ 

αθήεεζα ζδζυηδηα αοημφ πμο θέβεηαζ ηαζ υπζ ζδζυηδηα ηςκ πναβιάηςκ. Γεκ 

ακαηαθφπημοιε ζφιθςκα ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμζέββζζδ, αθήεεζεξ, αθθά 

πναβιαηζηυηδηεξ ζημκ ηυζιμ ή απθχξ ημ πςξ έπμοκ ηα πνάβιαηα, βεβμκυξ ημ 

μπμίμ επζαεααζχκεζ ηα θεβυιεκά ιαξ. Ξεπμζεήζεζξ ηαζ ζηέρεζξ ιπμνμφκ αηυιδ κα 

είκαζ αθδεζκέξ, υπςξ ηαζ απεζημκίζεζξ, αθθά ιυκμ δζαηοπςιέκεξ ζε δδθςηζηέξ  

πνμηάζεζξ, υπζ ενςηήζεζξ ή δζαηαβέξ. Ζ αθήεεζα είκαζ, αηυιδ,  εββεκήξ ζηδκ 

ηνίζδ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ δζαηοπχκμκηαξ ή δεπυιεκμζ ιία ηνίζδ, ζημπεφμοιε ζε 

αοηήκ. Αοηή παναηδνμφκ υηζ είκαζ ηαζ επζζήιακζδ ημο Michael Dummett. (TFL 9) 

εκχ ηαζ δ ημπμεέηδζδ ημο Simon Blackburn, ζπεηζηά ιε ηδκ πθεμκαζηζηή εεςνία, 

ηζκείηαζ ζηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ, υηακ βνάθεζ υηζ δ αθήεεζα δεκ είκαζ βκήζζα 

ζδζυηδηα ηςκ δδθχζεςκ βζαηί δεκ πνμζεέηεζ ηίπμηε πενζζζυηενμ ζ‟ αοηέξ. Ζ 

                                                           
159

 Αριςτοτζλθσ, Μετά τα Φυςικά, (1011 b 25-28) 
160

 Για μια ςυςχζτιςθ τθσ αριςτοτελικισ διατφπωςθσ με τθν βαςικι κζςθ του Tarski, βλ. Βιρβιδάκθσ 1996. 

Βζβαια θ αριςτοτελικι ζκφραςθ μπορεί να ερμθνευκεί και ωσ μια πρϊτθ ςφλλθψθ τθσ κεωρίασ τθσ αλικειασ 

ωσ αντιςτοιχίασ του νου ι και τθσ γλϊςςασ ςτθν πραγματικότθτα. 
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αθήεεζα ηδξ ηνίζδξ, ηαη‟ ακαθμβία ιε ιζα πεηοπδιέκδ ηίκδζδ ζ‟ έκα παζπκίδζ, 

ζδιαημδμηεί ηδκ επζηοπία ηδξ ηίκδζδξ ή ηδξ ηνίζδξ. (TFL 10) Κε ηδ δζαηφπςζδ 

ημο ενςηήιαημξ ηζ κμείηαζ ςξ επζηοπία ζηδκ ηνίζδ, επζηνέπμοιε ηδκ είζμδμ ζηα 

βκςζηά ζπήιαηα ηδξ εεςνίαξ ηδξ αθήεεζαξ,  δδθαδή ακηζζημζπία ιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, έκηαλδ ζ‟ έκα ζοκεηηζηυ ζφζηδια πεπμζεήζεςκ, δζεοηυθοκζδ 

ηδξ επζηοπδιέκδξ ζοιπενζθμνάξ...161 

Αθήεεζα ηαζ εζθζηνίκεζα, υπςξ επζζδιαίκμοκ, δεκ ιπμνμφκ κα ελζζςεμφκ, δζυηζ 

εζθζηνζκείξ ηνίζεζξ ιπμνεί κα είκαζ ρεοδείξ. Γζααθέπμοκ,  αηυιδ, ζηεκή ζπέζδ 

ακάιεζα ζηδκ αθήεεζα, ηδκ πεπμίεδζδ ηαζ ηδκ ηνίζδ, ηαεχξ δ πεπμίεδζδ, υπςξ 

ηαζ δ ηνίζδ, ζημπεφεζ ζηδκ αθήεεζα ηαζ δ ηνίζδ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ έηθναζδ 

πεπμίεδζδξ. 

Ζ θακηαζία, ηαηά ημοξ L&O δε ζημπεφεζ ζηδκ αθήεεζα, αθθά ηαζ ημ νδηυ ημο 

Ανζζημηέθδ βζα ηδκ αθήεεζα εέηεζ πενζμνζζιμφξ ζηδ ζογήηδζδ αθήεεζαξ – 

θμβμηεπκίαξ. Ρμ κα ζζπονζζημφιε βζ‟ αοηυ πμο είκαζ, υηζ είκαζ δεκ είκαζ ημ ίδζμ ιε 

ημ κα ζζπονζζημφιε υηζ είκαζ ζακ ηάηζ ή υηζ αθμνά ηάηζ. Νζ ζπέζεζξ μιμζυηδηαξ ηαζ 

ακαθμνζηυηδηαξ δεκ είκαζ εκαθθάλζιεξ ιε ηδκ αθήεεζα. (TFL 11) Ρμ κα 

απμδεζηκφμοιε ηδκ μιμζυηδηα ηδξ ιοεμπθαζίαξ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα ή υηζ 

ηάπμζεξ πενζβναθέξ ιοεμπθαζίαξ αθμνμφκ ακηζηείιεκα ημο ηυζιμο, δεκ είκαζ ημ 

ίδζμ ιε ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ αθήεεζαξ. 

Δπζπθέμκ μζ L&O εεςνμφκ υηζ δ ζφκδεζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ιε ηδκ αθήεεζα 

θεζημονβεί ακαβςβζζηζηά ζηενχκηαξ απυ ηδ θμβμηεπκία ηδ δοκαηυηδηα ζαθμφξ 

δζαθμνμπμίδζήξ ηδξ απυ άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ υπςξ δ θζθμζμθία ή δ ζζημνία. 

(TFL 22) 

Γζαπςνίγμκηαξ ηδ θμβμηεπκία απυ ηδ ιοεμπθαζία, ςξ θμβζηά δζαηνζηέξ 

δδιζμονβζηέξ ιμνθέξ έηθναζδξ, εα οπμζηδνίλμοκ, ακαηνέπμκηαξ ηζξ 

ηαεζενςιέκεξ ακηζθήρεζξ, υηζ δ δζάζηαζδ ηδξ ηαεαοηυ ιοεμπθαζίαξ ακηίεεηα απυ 

ηδ δζάζηαζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ επζδέπεηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ιε αάζδ ηδκ  αθήεεζα. 

(TFL 24) πμβναιιίγμοκ, ςζηυζμ, υηζ δ αθήεεζα ζηδκ ανζζημηεθζηή ηδξ δζάζηαζδ 

δεκ απμηεθεί ιένμξ ημο μνζζιμφ ηαιίαξ απυ ηζξ δφμ έκκμζεξ. Ακηίεεηα, δ έκκμζα  

ημο πεξί νπ ν ιόγνο  ή απηό γηα ην νπνίν γίλεηαη ιόγνο (aboutness), ηαηακμδηήξ 

ηυζμ ςξ ακαθμνάξ υζμ ηαζ ςξ πνμεεηζηυηδηαξ αθμνά ηυζμ ηδ ιοεμπθαζία υζμ 

ηαζ ηδ θμβμηεπκία. Δπεζδή  δε μ υνμξ κπζνπιαζία, είκαζ εονφηενμξ απυ ημκ υνμ 

θμβμηεπκζηή ιοεμπθαζία ημ ίδζμ ζοιπεναίκμοκ ηαζ βζα ηδ θμβμηεπκζηή δζάζηαζδ 

ημο πεξί νπ ν ιόγνο, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ίδζα έκκμζα ζημ πχνμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ εκ 

βέκεζ. Δπμιέκςξ, ακαβκςνίγμοκ ιία θμβμηεπκζηή εηδμπή ηδξ έκκμζαξ απηό γηα ην 

νπνίν γίλεηαη ιόγνο. Γζεοηνζκίγμοκ δε, πνμακαββέθθμκηαξ ηζξ ημπμεεηήζεζξ ημοξ 

ζπεηζηά ιε ηδκ ειπθμηή ημο υνμο ζηδ θμβμηεπκζηή ηνζηζηή, υηζ αοηυξ αθμνά ημ 

εέια ηαζ ημ εειαηζηυ πενζεπυιεκμ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο ηαζ, εθυζμκ 

ηαηακμδεεί ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ ηυζμ ηδξ έκκμζαξ 

ηδξ θμβμηεπκζηήξ ιίιδζδξ, υζμ ηαζ ηδξ θμβμηεπκζηήξ αλίαξ. 
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 Για μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ των βαςικϊν κεωριϊν αλικειασ βλ. Engel 2000 
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Ζ δζαηνζηή υιςξ ζπέζδ ηδξ ιοεμπθαζίαξ εκ βέκεζ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ ιε ηδκ 

αθήεεζα ακαβηάγεζ ημοξ ζοββναθείξ κα ελεηάζμοκ εζδζηυηενα ηδ ζοκάθεζα ηδξ 

αθήεεζαξ ιε ηδ θμβμηεπκζηή ιοεμπθαζία. Αοηυ αηνζαχξ επζπεζνμφκ ζημ πνχημ 

ιένμξ ημο ένβμο ημοξ.  

 

4.Α 2. Οη ζπληζηώζεο ηεο ινγνηερλίαο σο κάξηπξεο απνθιεηζκνύ ηεο 

αιήζεηαο. 

Αθμφ ηαεμνίζμοκ, υπςξ θέκε, ημ «ζηδκζηυ» ηδξ ζογήηδζδξ, ζηα επυιεκα 

ηεθάθαζα πναβιαηεφμκηαζ ηζξ ζοκζζηχζεξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ, ιε 

ζηυπμ πάκηα κα απμδείλμοκ ηδκ αηαηαθθδθυηδηα ηδξ ειπθμηήξ ηδξ αθήεεζαξ ζηδκ 

απμηίιδζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

Πημ ηεθάθαζμ, ιε ηίηθμ: Ζ πξαθηηθή ηεο αθήγεζεο ηζηνξηώλ, μζ Lamarque  ηαζ 

Olsen επζπεζνμφκ ανπζηά κα εκημπίζμοκ ημοξ πανάβμκηεξ εηείκμοξ, ελαζηίαξ ηςκ 

μπμίςκ έκα ένβμ παναηηδνίγεηαζ ςξ ιοεμπθαζηζηυ. Νζ ζοββναθείξ λεηζκμφκ ζηδκ 

ανπή ημο ένβμο ημοξ ιε ακαθμνέξ ζηδ ιοεμπθαζία, δζυηζ δ ζπέζδ ηδξ 

ιοεμπθαζίαξ ιε ηδκ αθήεεζα εα έπεζ άιεζεξ επζπηχζεζξ ζηδκ πναβιάηεοζδ ηδξ 

ζπέζδξ  ηδξ θμβμηεπκίαξ ιε ηδκ αθήεεζα ζημ ηνίημ ηαζ ηεθεοηαίμ ιένμξ ημο ένβμο. 

Απμηθείμοκ, ςξ επανηείξ πανάβμκηεξ βζα έκα ηέημζμ παναηηδνζζιυ, ηδ βθχζζα, 

ηδκ  ακαθμνζηυηδηα ηαζ ηδκ αθήεεζα ηαζ ελεηάγμοκ ακ είκαζ ακαβηαίμζ. 

Ν υνμξ πξαθηηθή ζηακμπμζεί δζάθμνμοξ ζημπμφξ. (TFL 34-37) Ξζζηεφμοκ υηζ ημ 

αήια βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηδξ θφζδξ ηαζ ηδξ αλίαξ ηδξ δζήβδζδξ 

ζζημνζχκ απυ ηα εέιαηα αθήεεζαξ ηαζ ακαθμνζηυηδηαξ είκαζ απμθαζζζηζηυ ηαζ υηζ 

ηυηε αηυιδ ηαζ αοηά ηα εέιαηα ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπζζημφκ εζςηενζηά ςξ πνμξ 

ηδκ αθήβδζδ. Δπζπνμζεέηςξ, δ απμιάηνοκζδ αοηή ηαζ δ εεχνδζδ ηδξ δζήβδζδξ, 

πνςηίζηςξ ςξ ιίαξ πναηηζηήξ, πνμζθένεζ ημ έδαθμξ βζα ηζξ ακαβηαίεξ δζαηνίζεζξ 

ιεηαλφ ιοεμπθαζίαξ ηαζ ιδ, Φακηαζηζημφ162 ηαζ πναβιαηζημφ, θμβμηεπκίαξ ηαζ 

ζζημνίαξ. Νζ ιοεμπθαζηζηέξ εηθνάζεζξ, υπςξ επεζήιακακ ηαζ πνςηφηενα, 

ιζθχκηαξ βζα ηδ βθχζζα ηδξ ιοεμπθαζίαξ, δεκ είκαζ επανηήξ ζοκεήηδ 

ιοεμπθαζίαξ, ηαεχξ πνεζάγεηαζ, ηαοηυπνμκα, κα απμηεθμφκ ηαζ ηδκ αθεηδνία 

πενζβναθήξ ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ.  

Πημ ίδζμ ηεθάθαζμ, μ υνμξ γλσζηηθή απόζηαζε, ημκ μπμίμ πνδζζιμπμζμφκ βζα κα 

πενζβνάρμοκ ημ ιπθμηάνζζια ηςκ ζοκαβςβχκ ιεηαλφ ηςκ εηπεθναζιέκςκ ζδεχκ 

ζηδ ιοεμπθαζία ηαζ αοηχκ ημο ζοββναθέα, πζζηεφμοκ υηζ πενζβνάθεζ ιε ημκ 
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 Ο όροσ Φανταςία και Φανταςτικό αναφορικά με τθ λογοτεχνία και μυκοπλαςία κα γράφονται με 
κεφαλαίο εφόςον υπονοείται θ δθμιουργικι φανταςία που ςυμμετζχει ςτθ λογοτεχνικι παραγωγι και 
ανάγνωςθ ουτωςϊςτε να διαχωριςτεί ο όροσ από τθ μθχανικι φανταςία (ςφμφωνα με τθ ςχετικι διάκριςθ 
τθσ φανταςίασ κατά τθν Irish Murdoch ϊςτε να αποδοκοφν οι όροι fantasy και imagination) Στθ μθχανικι ι 
ελεφκερθ (κατά τον Lamarque) φανταςία δεν ζχουμε ςυνειδθτι εμπλοκι του αναγνϊςτθ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τθσ δθμιουργικισ φανταςίασ (Φανταςίασ) ο αναγνϊςτθσ ςυμμετζχει ςυνειδθτά. Βλ. και ςθμ. 223 
παρακάτω. 
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ηαθφηενμ ηνυπμ ηδκ ζδέα ημο πάζιαημξ ιεηαλφ ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ 

ή ηδξ δζάηνζζδξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ βεβμκυημξ. (TFL 44) 

Αθμφ ακαθένεδηακ ζηδ θεζημονβζηυηδηα ηδξ ιοεμπθαζηζηήξ ζηάζδξ 163  ημο 

ακαβκχζηδ ηαζ ζηδκ πνμεεηζηυηδηα ημο ζοββναθέα, ακανςηζμφκηαζ ακ αοηέξ μζ 

δφμ πνμτπμεέζεζξ είκαζ ιυκμ ακαβηαίεξ αθθά υπζ επανηείξ ζοκεήηεξ 

ιοεμπθαζίαξ. 

Δπίζδξ ιεηά ηδκ ακαθμνά ημοξ ζημ ζηεκυ δεζιυ ιεηαλφ πενζεπμιέκμο ηαζ ηνυπμο 

εηθμνάξ, πενζβνάθμκηαξ ςξ  ιοεμπθαζηζηυ ημ πενζεπυιεκμ πμο πδβάγεζ απυ ιία 

ιοεμπθαζηζηή νήζδ (utterance), πνμπςνμφκ έκα αήια παναπένα επζζδιαίκμκηαξ 

υηζ ημ πενζεπυιεκμ είκαζ ιοεμπθαζηζηυ, υηακ δ αθήεεζα ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηςκ 

ζοιαάκηςκ πμο πενζβνάθμκηαζ, ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

πενζβνάθμκηαζ ζηα δζάθμνα είδδ νήζεςκ. Αοηυ εεςνμφκ υηζ θακενχκεζ, ιε αηυιδ 

έκα ηνυπμ, ηδ δζάηνζζδ ιοεμπθαζίαξ – αθήεεζαξ, δζυηζ μ ηνυπμξ ημο είκαζ ηςκ 

ακηζηεζιέκςκ ζημκ ηυζιμ δεκ ηαεμνίγεηαζ απυ ηακέκα είδμξ νήζδξ. Έηζζ, δ 

μκημθμβζηή ελάνηδζδ ημο ιοεμπθαζηζημφ απυ ημοξ ηνυπμοξ πανμοζίαζήξ ημο 

είκαζ μοζζχδδξ  βζα ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ ιοεμπθαζίαξ ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ. (TFL 

51) 

Ακαηεθαθαζχκμκηαξ, μζ ζοββναθείξ επζζδιαίκμοκ ηδκ φπανλδ δεζιεφζεςκ 

πνμηεζιέκμο έκα ένβμ κα εεςνδεεί ςξ ιοεμπθαζία. Ρμ πενζεπυιεκυ ημο πνέπεζ 

κα πδβάγεζ απυ ιοεμπθαζηζηέξ δζαηοπχζεζξ, υπζ ιυκμ οπυ ηδκ έκκμζα ηςκ 

ιοεμπθαζηζηχκ πενζβναθχκ, αθθά ηαζ οπυ ηδκ έκκμζα υηζ αοηέξ μζ πενζβναθέξ 

ηαεμνίγμοκ ηδ θφζδ ημο πενζεπμιέκμο. Νζ δζαπζζηχζεζξ αοηέξ δείπκμοκ υηζ ηυζμ δ 

αθήεεζα, εκ βέκεζ, υζμ ηαζ δ ηοπαία, εκδεπμιεκζηή αθήεεζα δεκ είκαζ ηεκηνζηήξ 

ζδιαζίαξ  βζα ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ θμβμηεπκζηήξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ 

πναβιαηζηυηδηαξ.  

Θα οπμζηήνζγα, ςζηυζμ, υηζ, ιε ηδκ ελαίνεζδ πενζπηχζεςκ πμο αθμνμφκ αηναίεξ 

βκςζζμηναηζηέξ ή ιδ βκςζζμηναηζηέξ ακηζθήρεζξ, ιεβάθμ ιένμξ ηδξ ζογήηδζδξ 

βφνς απυ ηδ ζπμοδαζυηδηα ή ιδ ηδξ αθήεεζαξ ζηδ θμβμηεπκζηή ηνζηζηή είκαζ 

πενζηηυ, δζυηζ ζοπκά θηάκεζ ζε ζδιείμ κα εέηεζ οπυ αιθζζαήηδζδ ηα αοημκυδηα. 

Ρυζμ δ ένεοκα υζμ ηαζ μ ηνυπμξ πανμοζίαζδξ ηςκ εειάηςκ εκυξ θμβμηεπκζημφ 

ένβμο πνμτπμεέημοκ ηδκ φπανλδ εκδζαθένμκημξ βφνς απυ ημ γήηδια ηδξ 

αιήζεηαο. Ν Mark Rowe,164  βζα πανάδεζβια, επζζδιαίκεζ πθήεμξ πενζπηχζεςκ, μζ 

μπμίεξ δείπκμοκ υηζ ηυζμ μζ ίδζμζ μζ ζοββναθείξ, υζμ ηαζ μζ ηνζηζημί, εκδζαθένμκηαζ 

βζα ηδκ ακηαπυηνζζδ  ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα, υπζ ιυκμ ζε 

επίπεδμ επζζηδιμκζηχκ ηαζ άθθςκ πναβιαημθμβζηχκ δεδμιέκςκ, αθθά ηαζ ζε 

επίπεδμ ζδεχκ ηαζ ακηίθδρδξ ημο ηυζιμο ηαζ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ. Ιάεδ ηαζ 

ζημοξ δφμ ημιείξ επδνεάγμοκ ηδκ θακηαζζαηή ζοιιεημπή ημο ακαβκχζηδ, ααζζηή 

                                                           
163

 Θ αναφορά τουσ ςτθ μυκοπλαςτικι ςτάςθ, όρο που δανείηονται από τον Nicholas Wolterstorff 1980: 231-
4, ςκοπεφει ςτθ διάκριςθ μεταξφ τθσ μυκοπλαςτικϊν και άλλων ομιλιακϊν ενεργθμάτων και αναλφεται ωσ 
τθν προςποίθςθ του αναγνϊςτθ ότι οι δεςμεφςεισ των ομιλιακϊν ενεργθμάτων εξακολουκοφν να ιςχφουν 
ενϊ γνωρίηει ότι ιςχφει το αντίκετο. 
164

 Rowe  1997: 322-341 
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δζάζηαζδ ηδξ ακαιεκυιεκδξ ακαβκςζηζηήξ ακηίδναζδξ ηαζ πενζεπυιεκμ ηδξ 

πνυεεζδξ ημο ζοββναθέα. 

Ν Gregory Currie,165 επίζδξ,  οπμζηδνίγεζ ιζα ακαπυζπαζηδ ζφκδεζδ ηδξ έκκμζαξ 

ημο εκδζαθένμκημξ ιε εηείκδ ηδξ αθήεεζαξ βζα ηδ θμβμηεπκζηή εεςνία, ηαεχξ, 

υπςξ ελδβεί, βεκζηέξ πνμηάζεζξ, μζ μπμίεξ οπμκμμφκηαζ ζηα ιοεζζημνήιαηα, είκαζ 

δοκαηυκ κα παναηηδνζζημφκ ςξ εκδζαθένμοζεξ,  ιυκμ ιεηά απυ ηδ ζοζπέηζζή 

ημοξ ιε ηδκ αθήεεζα.  

 Έηζζ, ημ εέια ηδξ αθήεεζαξ είκαζ αοημκυδημ υηζ εκδζαθένεζ έκα ζοββναθέα βζ‟ 

αοηυ ηαζ πνμζπαεεί μζ εέζεζξ ημο, μζ πενζβναθέξ ημο ηηθ. κα ακηαπμηνίκμκηαζ 

ζημοξ ακηίζημζπμοξ ημιείξ βκχζδξ υπςξ ακενςπζζηζηέξ ηαζ εεηζηέξ επζζηήιεξ, 

ηέπκεξ ηαζ βνάιιαηα. Ζ πνμζπάεεζα αοηή εκοπάνπεζ ζηζξ πνμεέζεζξ ημο 

ζοββναθέα ηαζ επμιέκςξ, εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ ηαζ απυ ηδ 

θμβμηεπκζηή ηνζηζηή. Ζ αθήεεζα είκαζ ιζα ακαβηαία ζοκεήηδ, αθθά υπζ επανηήξ βζα 

ηδκ αλζμθυβδζδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο. Ζ επάνηεζα εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο 

απαζηεί ηαζ υθεξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηζξ μπμίεξ μζ  L&O ακαθένμοκ ςξ εεζιζηέξ 

ζοκεήηεξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ πναηηζηήξ ηαζ ηζξ μπμίεξ δ ιεθέηδ, δ ηαηακυδζδ ηαζ δ 

απμηίιδζή ημο πνέπεζ επίζδξ κα θαιαάκεζ οπυρδ. 

 

4.Α 3. Η αιήζεηα ζηε ινγνηερλία ζην κηθξνζθόπην  

4.Α 3.i Θεωρία ηες κσζηζηορεκαηηθής αιήζεηας 

Νζ ζοββναθείξ, έπμκηαξ ηαηά κμο ημπμεεηήζεζξ οπέν ηδξ ιοεζζημνδιαηζηήξ 

αθήεεζαξ,  ζακ αοηέξ πμο ακαθένεδηακ παναπάκς, επζπεζνμφκ ζηα ηεθάθαζα πμο 

αημθμοεμφκ κα ηζξ ακαζηεοάζμοκ.  

Ζ εφνςζηδ εηδμπή ηδξ ζεσξίαο ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο αιήζεηαο (Theory of 

novelistic truth) εηθνάγεηαζ απυ ημκ Graham Martin,166 μ μπμίμξ ενιδκεφεζ ηαζ 

απμηζιά ηδ θμβμηεπκία ςξ έκα είδμξ θυβμο πμο αθμνά ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Έηζζ, 

ημ ένβμ ηνίκεηαζ βζα ηδκ αθήεεζα ή ημ ρεφδμξ ηςκ δδθχζεχκ ημο υπςξ υθμζ μζ 

θυβμζ, μζ μπμίμζ ακαθένμκηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. 

Ζ πνχηδ αδοκαιία, ηδκ μπμία εκημπίγμοκ μζ L&Ν  ζ‟ αοηή ηδ εεςνία, είκαζ δ 

ζφβποζδ ιεηαλφ ακαθμνάξ ηαζ αθήεεζαξ. Πημζπεία ακαθμνάξ, ηαηά ημοξ 

ζοββναθείξ, δεκ είκαζ μφηε αθδεή μφηε θακεαζιέκα ηαεαοηά, πανά ιυκμ ηα 

πξνηαζηαθά πεξηερόκελα 167  ζηα μπμία ειπενζέπμκηαζ. Δπζπθέμκ, απμδίδμοκ ζε 
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 Currie  1995: 911-913 
166

 Για μια άποψθ υπζρ τθσ αναφορικισ λειτουργίασ τθσ λογοτεχνίασ βλ, Martin 1975 και  1982: 223-6 
167

 Ο όροσ προταςιακό περιεχόμενο υιοκετείται ακολουκϊντασ τουσ Βιρβιδάκθ και Ξθροπαΐδθ ςτο R. Audi 
2011 ωσ ενδεικτικότερθ ερμθνεία του αγγλικοφ όρου proposition, ο οποίοσ εκφράηει ζνα νοθματικό 
περιεχόμενο, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ διάκριςι του από τον αγγλικό όρο sentence (πρόταςθ), ο οποίοσ 
εκφράηει ζνα γραμματικό προςδιοριςμό. Οι περιπτϊςεισ ωςτόςο όπου οι ίδιοι οι ςυγγραφείσ (L&O) 
χρθςιμοποιοφν τον όρο προταςιακό περιεχόμενο (propositional content) μασ αναγκάηουν να κάνουμε μία 
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ζφβποζδ ηδκ ηαφηζζδ ηδξ ακαθμνάξ ιε άθθεξ ζπέζεζξ ιε ημκ ηυζιμ, υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, ηδκ μιμζυηδηα. Νζ ζοββναθείξ επζιέκμοκ υηζ δ μιμζυηδηα δεκ είκαζ 

ζπέζδ ακαθμνζηυηδηαξ. Αηυιδ ακ ηα αίηζα ηδξ βέκεζδξ εκυξ ιοεζζημνήιαημξ δεκ 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ ακαθμνζηυηδηα ημο ζοββναθέα ζε ζοβηεηνζιέκα βεβμκυηα ηαζ 

ειπεζνίεξ, μζ μπμίεξ οπήνλακ πδβή έιπκεοζδξ ηαζ, εκδεπμιέκςξ, ηνμθμδυηδζακ 

ηαζ ηδκ ακάπηολδ ημο ένβμο, πμθφ θζβυηενμ ιπμνεί ηακείξ κα ζζπονζζηεί υηζ μ 

ζοββναθέαξ δζαηοπχκεζ αθδεείξ ζζπονζζιμφξ βζ‟ αοηά. Ρέθμξ, δ εκζάνηςζδ 

ηάπμζςκ ιειμκςιέκςκ πναβιαηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ  δεκ ανηεί βζα κα 

εεςνήζμοιε υηζ μζ ιοεζζημνδιαηζηέξ πενζβναθέξ πενζέπμοκ αζηήιαηα αθήεεζαξ βζ‟ 

αοηά ηα ιειμκςιέκα παναηηδνζζηζηά, αθμφ ηα πνμηαζζαηά πενζεπυιεκα ημο 

ιοεζζημνήιαημξ δεκ ακαθένμκηαζ ζ‟ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά.  

Αθθά ηαζ ηδ ιεηαιμκηένκα εηδμπή ηδξ ζεσξίαο ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο αιήζεηαο, δ 

μπμία επζδίδεηαζ ζηδκ ακηίεεηδ αηνζαχξ πνμζπάεεζα απυ ηδκ παναδμζζαηή εηδμπή 

ηδξ εεςνίαξ, δδθαδή ζηδκ αθμιμίςζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ζζημνζηήξ αθήεεζαξ απυ 

ηδκ  έκκμζα ηδξ θακηαζζαηήξ ή θμβμηεπκζηήξ αθήεεζαξ, μζ ζοββναθείξ ηδ 

παναηηδνίγμοκ εεςνδηζηά ιδ δζαθςηζζηζηή. Δπζπθέμκ, εεςνμφκ υηζ δ 

ζοβηεηνζιέκδ εηδμπή πνμτπμεέηεζ ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ δεδμιέκςκ ηαζ 

ηαηαζηεοαζιέκςκ βεβμκυηςκ ζηδκ ζζημνία, ηδκ μπμία ανκείηαζ, ηαεχξ 

οπμζηδνίγεζ υηζ οπάνπμοκ βεβμκυηα πμο απαζημφκ  ενιδκεία ηαζ υηζ αοηά 

παναιέκμοκ ηα ίδζα ζηζξ δζαθμνεηζηέξ ζζημνζηέξ εηδμπέξ, εκχ, ηαοηυπνμκα, 

δζαηείκεηαζ υηζ ηα βεβμκυηα ηαζ δ ενιδκεία ημοξ δεκ απμηεθμφκ λεπςνζζηά 

ακηζηείιεκα. Απμδίδμοκ, επζπνμζεέηςξ, ηδκ αθμιμίςζδ ηδξ ζζημνίαξ ζηδ 

ιοεμπθαζία, απυ ημοξ ιεηαιμκηένκμοξ ζημπαζηέξ, ζηδ ζφβποζδ ιεηαλφ ηδξ 

ιοεμπθαζηζηήξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδξ ζζημνζηήξ ακαηαηαζηεοήξ ηςκ βεβμκυηςκ. 

Ζ ζοκαθήξ ιε ηδ ζεσξία ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο αιήζεηαο εεςνία ημο 

θμβμηεπκζημφ νεαθζζιμφ, οπμβναιιίγεζ ηδ ζοκάθεζα ιεηαλφ ημο θμβμηεπκζημφ ηαζ 

ημο θζθμζμθζημφ νεαθζζιμφ, ακηζιεηςπίγμκηαξ ημ δεφηενμ ςξ έκα ηνυπμ ζηέρδξ 

ηαζ ημκ πνχημ ςξ έκα ηνυπμ βναθήξ, μζ μπμίμζ ζοκδέμκηαζ ιε ημκ πναβιαηζηυ 

ηυζιμ. Νζ ζοββναθείξ παναεέημοκ ζπεηζηέξ απυρεζξ ημο Joseph Stern168 (TFL 

311) ηαεχξ ηαζ ημο Ian Watt 169  (TFL 312), μζ μπμίμζ ζηαπομθμβμφκ  ηα 

παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηςκ νεαθζζηζηχκ ιοεζζημνδιάηςκ, εκχ 

απμδίδμοκ ηδ ζπέζδ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα ζηδκ ακαπανάζηαζδ π.π. ηδξ 

ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Δδχ, μζ ζοββναθείξ παναπέιπμοκ ζηα 

επζπεζνήιαηα, ηα μπμία πνδζζιμπμζήεδηακ εκακηίμκ ηαζ ηςκ ζζπονζζιχκ  βζα ηδκ 

φπανλδ θμβμηεπκζηήξ αθήεεζαξ, υζμκ αθμνά ηδ ιδ επάνηεζα ηδξ ακαθμνζηυηδηαξ 

πνμηεζιέκμο δ θμβμηεπκία κα εκζςιαηςεεί ζημ θυβμ πμο ζημπεφεζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα. 

                                                                                                                                                                                     
ακόμθ διάκριςθ ανάμεςα ςτουσ όρουσ proposition και propositional content με τον πρϊτο να δίνει ζμφαςθ 
ςτο ενζργθμα τθσ διατφπωςθσ και το αποτζλεςμά του και το δεφτερο ςτθ ςθμαςία του περιεχομζνου τθσ. 
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 Stern 1973: 42 
169

 Watt 1967, (κεφ. 1) 
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Ζ ηφνζα έκζηαζή ημοξ, ζε ιζα ακαπανάζηαζδ ιε ακαθμνέξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, 

ζηδνίγεηαζ ζηδ δζάηνζζδ, ηδκ μπμία επζπεζνμφκ ιεηαλφ δφμ ηφπςκ ακαπανάζηαζδξ. 

Ν έκαξ ηφπμξ αθμνά οπανηηά ηαεέηαζηα ηαζ είκαζ αοηυξ πμο έπεζ ηδ ζπέζδ ιε ημκ 

ηυζιμ ηαζ μ άθθμξ ηφπμξ αθμνά ηαεμθζηά είδδ πςνίξ ακαθμνά ζημκ ηυζιμ. 

Ηζπονίγμκηαζ, θμζπυκ υηζ δ θμβμηεπκία ιπμνεί κα πενζέπεζ ημ δεφηενμ είδμξ 

ακαθμνάξ. Έηζζ, ζοιπεναίκμοκ υηζ δ νεαθζζηζηή θμβμηεπκία απμηεθεί έκα είδμξ 

παξνπζίαζεο, υπςξ ημ απμηαθμφκ, ηαζ υπζ ηάπμζμ είδμξ ζρέζεο αληαπόθξηζεο. 

(TFL 313) Νπμζαδήπμηε ζπέζδ ημο νεαθζζηζημφ ιοεζζημνήιαημξ ιε ημκ ηυζιμ, 

ελακηθείηαζ ηαηά ημοξ ζοββναθείξ, ζηα πθαίζζα ηδξ αθδεμθάκεζαξ ή ηδξ 

μιμζυηδηαξ. 

Ρέθμξ, απμδίδμοκ, ζοιθςκχκηαξ ιε ημκ ηνζηζηυ Robert Newsom,170 μ μπμίμξ ιζθά 

βζα ακηζκμιία ιοεμπθαζηζηήξ πζεακυηδηαξ, ζε θαηεγνξηαθό ζθάικα (μνμθμβία 

Ryle) ηδκ επίηθδζδ ηδξ πζεακυηδηαξ, βζα ηδκ οπενάζπζζδ ηδξ ζπέζδξ ημο 

νεαθζζηζημφ ιοεζζημνήιαημξ ιε ηδκ αθήεεζα ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηζ αοηυ, 

βζαηί δεκ εεςνμφκ δοκαηή ηδκ φπανλδ ηεηιδνίςκ βζα ηδκ οπενάζπζζή ηδξ.  

Ρμ ζοιπέναζια ηςκ ζοββναθέςκ ακηθεί επζπεζνήιαηα απυ ηδ δζάηνζζδ 

εζςηενζηήξ ηαζ ελςηενζηήξ μπηζηήξ βςκίαξ εέαζδξ ημο ιοεζζημνήιαημξ, βζα κα 

οπμζηδνίλεζ υηζ ιυκμ απυ ιία εζςηενζηή μπηζηή βςκία ιπμνεί μ ακαβκχζηδξ κα 

ηάκεζ θυβμ βζα πζεακυηδηα, εκχ, ημ πενζζζυηενμ πμο ιπμνεί κα ζζπονζζηεί απυ ιία 

ελςηενζηή μπηζηή βςκία, είκαζ υηζ οθίζηαηαζ αθδεμθάκεζα. 

Γζενεοκχκηαξ ηδ ζπέζδ ηδξ αθήεεζαξ ιε ηδ ιοεμπθαζία, ακαδεζηκφμοκ ηδ ζπέζδ 

ηδξ πνμζπμίδζδξ ιε ηδ ιοεμπθαζία. Ποιθςκμφκ ιε ημκ John Searle ηαζ ημκ 

Kendall Walton 171  υηζ μζ πνμζπμζμφιεκμζ ηνυπμζ ημο θέβεζκ, μζ μπμίμζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ ιοεμπθαζία, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ βζα κα 

πνμαθδεμφκ ζζπονζζιμί εη ιένμοξ ημο ζοββναθέα αθθά εεςνμφκ αοηυ ημ ζηυπμ 

ζοιπθδνςιαηζηυ ηαζ υπζ ακηαβςκζζηζηυ ιε ηδ ιοεμπθαζηζηή ζηάζδ. Δδχ, 

πνυηεζηαζ βζα έιιεζμοξ ζζπονζζιμφξ, αθθά ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο έπμοιε εοεείξ 

ζζπονζζιμφξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ζηδκ ανπή ημο ιοεζζημνήιαημξ ηδξ Jane 

Austen, Πεξεθάληα θαη Πξνθαηάιεςε, μζ L&O εεςνμφκ υηζ έπμοκ ιοεμπθαζηζηυ 

νυθμ, δζαθςκχκηαξ ηυζμ ιε ημ Searle υζμ ηαζ ημκ Nelson Goodman. Ν νυθμξ 

αοηυξ ιεηαθνάγεηαζ, ηαηά ημοξ L&O, ζε ιία πνυζηθδζδ πνμξ ημοξ ακαβκχζηεξ 

βζα θακηαζζαηή ειπθμηή. (TFL 75-76) 

 

4.Α 3.ii Προηαζηαθή ζεωρία ηες ιογοηετληθής αιήζεηας  

Ρμ επζπείνδια ηδξ πξνηαζηαθήο ζεσξίαο ηεο ινγνηερληθήο αιήζεηαο, 

(propositional theory of literary truth), δ μπμία οπμζηδνίγεζ ηδκ φπανλδ 

πνμηαζζαηχκ αθδεεζχκ, έιιεζα ή άιεζα ζηα θμβμηεπκζηά ένβα, ιε ηδ 
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 Για τθν ζννοια τθσ πικανότθτασ που προχποκζτει αυτι θ κεϊρθςθ βλ. Robert  Newsom 1988: 85 και 92-5. 
Αναφζρεται ςτο Lamarque & Olsen 1994: 317. 
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 Βλ. Walton 1990 
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ζοκαηυθμοεδ αλίςζδ δ αθήεεζα ή δ ιδ αθήεεζα ημοξ κα απμηεθεί ιένμξ ηδξ 

αλζμθυβδζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, μζ ζοββναθείξ εεςνμφκ υηζ οπήνλε  

ακηίδναζδ ζηδ ιεηαδμιζζηζηή άπμρδ βζα ηδκ ακοπανλία ζοκεηηζημφ κμήιαημξ ή 

εέιαημξ εηθνάζζιμο ιέζς εκυξ ή πενζζζυηενςκ πνμηαζζαηχκ πενζεπμιέκςκ. 

Δπζπθέμκ, ζδιεζχκμοκ υηζ δ ζογήηδζδ βζα ηδ ζπέζδ αθήεεζαξ-θμβμηεπκίαξ έπεζ 

μπζζεμδνμιήζεζ, ελαζηίαξ αηνζαχξ ηςκ ιεηαδμιζζηζηχκ εεςνήζεχκ ηδξ ηαζ ηδξ 

ζογήηδζδξ πμο πνμηάθεζακ. 

Νζ L&O αζημφκ ηνζηζηή ζηδκ άπμρδ ηδξ πξνηαζηαθήο ζεσξίαο ηεο ινγνηερληθήο 

αιήζεηαο, υπςξ αοηή εηθνάγεηαζ ηαζ απυ ημκ Gerald Graff ζημ ένβμ ημο Literature 

Against Itself,172 ηαηδβμνχκηαξ ημκ βζα πανάαθερδ ιζαξ ζεζνάξ δζαηνίζεςκ, υπςξ 

είκαζ δ δζάηνζζδ, ιεηαλφ ηςκ πνμηαζζαηχκ πενζεπμιέκςκ  εκυξ θμβμηεπκζημφ 

ένβμο ηαζ εηείκςκ ηδξ θζθμζμθίαξ,  δ μπμία ειπενζέπεηαζ ζηδ δζηή ημοξ άπμρδ 

ηδξ ιδ-αθήεεζαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ,  ηαεχξ ηαζ βζα ιζα ζεζνά παναθείρεςκ 

ακαθμνζηά ιε ημ θμβζηυ status ηςκ πνμηαζζαηχκ πενζεπμιέκςκ ζηδ θμβμηεπκία. 

(TFL 323) 

Νζ ζοββναθείξ, επμιέκςξ, δεκ εεςνμφκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζαηφπςζδ ηδξ εεςνίαξ 

πενί πνμηαζζαηήξ θμβμηεπκζηήξ αθήεεζαξ ςξ ηδκ εκδεδεζβιέκδ. Γζ‟ αοηυ ημ ζημπυ 

ακαδεζηκφμοκ ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ εειαηζηχκ ηαζ ακηζηεζιεκζηχκ πνμηάζεςκ ημο 

ένβμο. Νζ δεφηενεξ ακαθένμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ παναηηήνεξ, πενζβναθέξ ηαζ 

βεβμκυηα, εκχ μζ πνχηεξ ζε βεκζηεφζεζξ ηαζ ηνίζεζξ ααζζζιέκεξ ζηζξ 

πενζβναθυιεκεξ ηαηαζηάζεζξ. Αοηέξ μζ ηεθεοηαίεξ, υπςξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ ζημ 

3μ ηεθάθαζμ, ιπμνεί κα είκαζ  νδηέξ ή οπμκμμφιεκεξ. (TFL 324) 

Ζ επακαδζαηφπςζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ πνμηαζζαηήξ ιοεζζημνδιαηζηήξ αθήεεζαξ έπεζ, 

επμιέκςξ, ςξ ελήξ: ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ πενζέπεζ ή οπμκμεί βεκζηά εειαηζηά 

πνμηαζζαηά πενζεπυιεκα βζα ημκ ηυζιμ, ηα μπμία μ ακαβκχζηδξ, επεζδή 

ζοιιεηέπεζ ζηδκ απμηίιδζδ ημο ένβμο, πνέπεζ κα εηηζιήζεζ ςξ μνεά ή 

θακεαζιέκα. Έηζζ, επζζδιαίκμοκ υηζ δ εεςνία οπμκμεί ηδκ φπανλδ εέζδξ ημο 

ζοββναθέα βζα ημκ ηυζιμ, εκχ ιένμξ ηδξ απμηίιδζδξ ημο ένβμο πνμένπεηαζ απυ 

ημκ έθεβπμ, ςξ πνμξ ηδκ μνευηδηα ή ιδ, αοηήξ ηδξ εέζδξ.  

Ξανυθμ πμο αιθζζαδημφκ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ εεςνίαξ κα ακηέλεζ ζε ιζα 

θεπημιενή ελέηαζή ηδξ, μζ L&O, οπμβναιιίγμοκ ηζξ πμθθαπθέξ εεηζηέξ ζοκέπεζεξ 

βζα ημ βκςζηζηυ status ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ενιδκείαξ ηδξ. 

Ρμπμεεημφκ, ςζηυζμ, ημ βκςζηζηυ αοηυ status ζηζξ βεκζηέξ/εειαηζηέξ πνμηάζεζξ, 

μζ μπμίεξ μνβακχκμοκ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, δ εειαηζηή 

πνυηαζδ πμο ζοκακηάιε ζηδκ Δθάβε, δ μπμία επζζδιαίκεζ ηδκ έηεεζδ ηςκ εκδηχκ 

ζηζξ ακαηνμπέξ ηδξ ιμίναξ.  Ξαναηδνμφκ, επζπνμζεέηςξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ 

αθήεεζα, υηζ μζ ηνζηζημί ηδξ θμβμηεπκίαξ δεκ αζπμθμφκηαζ ιε ηδ δζενεφκδζδ ηδξ 

αθήεεζαξ αοηχκ ηςκ πνμηάζεςκ, δζυηζ ανημφκηαζ ζημκ εκημπζζιυ ημοξ ςξ 

ζοκηεθεζηχκ μνβάκςζδξ ημο πενζεπμιέκμο ημο ένβμο. (TFL 325-326) 
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Πηδ θεπημιενέζηενδ αοηή ελέηαζδ, δ έκκμζα ηδξ ππνλόεζεο ιπαίκεζ ζημ 

ιζηνμζηυπζμ, βζα κα δζαηνζεεί απυ εηείκδ ηδξ ινγηθήο ππνδήισζεο. Ζ θμβμηεπκία 

ημ ιυκμ πμο ιπμνεί κα δδθχκεζ είκαζ δ πνμζπάεεζα μνβάκςζδξ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ πενζβναθχκ ζε ζοκεηηζηυ ηαζ ηαηακμδηυ υθμκ εη ιένμοξ ημο 

ζοββναθέα. Ζ έκκμζα ζοκδέεηαζ έηζζ ιε ηδκ πναηηζηή ηδξ ενιδκείαξ, εκχ ηα 

βεκζηά  πνμηαζζαηά πενζεπυιεκα αθμνμφκ ημ ίδζμ ημ ένβμ ηαζ ζηδνίγμκηαζ απυ 

ιαηνμζηεθείξ πενζβναθέξ, ζε πμζηίθα επίπεδα βεκίηεοζδξ, ηςκ πνάλεςκ ηαζ ηςκ 

ζοιαάκηςκ πμο αθμνμφκ ημοξ παναηηήνεξ ημο ένβμο. 

Δηεί υπμο μζ ζοββναθείξ εζηζάγμοκ ημ πναβιαηζηυ πνυαθδια ηδξ εεςνίαξ είκαζ μ 

ζζπονζζιυξ ηδξ υηζ δ απμηίιδζδ ημο ένβμο εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηδκ ηζιή 

αθήεεζαξ ηςκ βεκζηχκ πνμηαζζαηχκ πενζεπμιέκςκ ηδξ. Νζ ζοββναθείξ 

απμδίδμκηαξ ηδκ αθαίξεζε (abstraction)  ηςκ εειαηζηχκ vs. ακηζηεζιεκζηχκ 

δδθχζεςκ ιέζς ηδξ ενιδκείαξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δεκ πνέπεζ κα εεςνμφκηαζ ςξ 

αεααζχζεζξ μφηε ημο ζοββναθέα μφηε ημο ένβμο. (TFL 329) Ηζπονίγμκηαζ, αηυιδ, 

υηζ δ εέζδ ημοξ έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ άπμρδ υηζ ηα βεκζηά πνμηαζζαηά 

πενζεπυιεκα, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα παναηηδνίζμοκ ηαζ κα απμδχζμοκ 

ζοκμπή ζηζξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ηα ζοιαάκηα ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, είκαζ θμβζηά 

δεοηενεφμκηα ζημζπεία ζε ζπέζδ ιε άθθμοξ ηνυπμοξ έηθναζδξ, εηηυξ ηδξ 

θμβμηεπκζηήξ ενιδκείαξ. Υζηυζμ  δ ζοκέπεζα αοηή δεκ θαίκεηαζ κα ημοξ εκμπθεί, 

δζυηζ ακαβκςνίγμοκ ζηδ βναθή ηαζ ηδκ ακάβκςζδ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ιζα 

ζδζαίηενδ δναζηδνζυηδηα, ηδκ μπμία παναηηδνίγεζ ζδζαίηενδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ 

ημο ενιδκεοηζημφ θελζθμβίμο. (TFL 329) 

Ρμ εκδζαθένμκ ηςκ βεκζηχκ πνμηαζζαηχκ πενζεπμιέκςκ απμδίδεηαζ, επζπθέμκ, 

ζημ πενζεπυιεκμ ηαζ υπζ ηδκ αθήεεζα ημοξ. Ρμ ηαηά πυζμ ιπμνεί υιςξ ηάπμζμξ κα 

ιζθά βζα εκδζαθένμκ απμιμκςιέκμ απυ ηδκ αθήεεζα δεκ είκαζ ηάηζ αοημκυδημ.173  

Δπζπνμζεέηςξ, ι‟ έκα ζοθθμβζζιυ, μ μπμίμξ δεκ ηαημνεχκεζ κα απαθθαβεί απυ 

ηδκ ηαηδβμνία ηδξ θήρδξ ημο γδημοιέκμο, οπμζηδνίγμοκ υηζ δ ζογήηδζδ βζα ηδκ 

αθήεεζα ηαζ ημ ρεφδμξ ηςκ πνμηαζζαηχκ πενζεπμιέκςκ, ηα μπμία οπμκμμφκηαζ 

απυ έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ απμοζζάγεζ απυ ηδ θμβμηεπκζηή ηνζηζηή ηαεχξ δεκ 

ζοιιεηέπεζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο ένβμο ςξ θμβμηεπκζημφ. 

Ρέθμξ, ηαηδβμνμφκ ηδκ πξνηαζηαθή ζεσξία ηεο ινγνηερληθήο αιήζεηαο υηζ 

απμηοβπάκεζ κα δχζεζ ιζα εφθμβδ άπμρδ βζα ηδ ιζιδηζηή πθεονά ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

Ρδ ιυκδ ζπέζδ ακαθμνάξ ζημκ ηυζιμ, ηδκ μπμία μζ ζοββναθείξ επζηνέπμοκ, είκαζ 

αοηή πμο ειπθέηεηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ πενζβναθμιέκςκ ηαηαζηάζεςκ π.π. κα 

βκςνίγεζ μ ακαβκχζηδξ ηδ ζδιαζία ημο κα οπμθένεζ ηακείξ. Ν ακαβκχζηδξ εα 

πνέπεζ κα έπεζ ηάπμζα βκχζδ ημο ηυζιμο, ζπεηζηά ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ 

ηαηαζηάζεζξ, αηυιδ ηζ αοηή, υιςξ, δεκ απαζηείηαζ κα είκαζ ηαοηυζδιδ ιε ηδ 

βκχζδ ημο ζοββναθέα, ηαεχξ αοηυ δεκ ειπμδίγεζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο 

θμβμηεπκζημφ ένβμο. 
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Ρδκ  πμζυηδηα ηδξ ζηέρδξ εα ιπμνμφζακ κα επζηαθεζημφκ μνζζιέκμζ βζα κα 

οπμζηδνίλμοκ ηδ ζοκάθεζα παναηηδνζζιχκ ημο ηφπμο «ιάηαζμ» ή «άζημπμ», 

ζηδκ αζζεδηζηή απμηίιδζδ εκυξ θμβμηεπκζημφ  ένβμο. Νζ ζοββναθείξ, ακηίεεηα, 

πζζηεφμοκ υηζ ημ εκδζαθένμκ, δ ζπμοδαζυηδηα ηαζ ημ «αάεμξ» εκυξ ένβμο 

ελανηχκηαζ απυ δφμ πανάβμκηεξ: ημ εέια ημο ηαζ ημκ ηνυπμ ακάπηολήξ ημο. Ρμ 

εέια εα πνέπεζ κα ακαβκςνίγεηαζ υηζ έπεζ ηεκηνζηυ ακενχπζκμ εκδζαθένμκ ηαζ μ 

ηνυπμξ ακάπηολδξ εα πνέπεζ κα είκαζ επανηχξ ζφκεεημξ, ιε έιθαζδ ζηζξ θεπηέξ 

απμπνχζεζξ . 

Ρμ ενχηδια, αέααζα, ημ μπμίμ πνμηφπηεζ ηαζ ημ μπμίμ δεκ απακηάηαζ απυ ημοξ 

ζοββναθείξ, είκαζ ηζ πνμζθένεζ ζημκ ακαβκχζηδ δ ηαευθα άλζα πανμοζίαζδ εκυξ 

εέιαημξ ακενςπίκμο εκδζαθένμκημξ ηαζ ζπμοδαζυηδηαξ ιε ημκ ζφκεεημ ηαζ 

εοαίζεδημ, ζηζξ θεπηέξ απμπνχζεζξ ημο εέιαημξ, ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ μ 

ζοββναθέαξ ημ πανμοζζάγεζ ζημκ ακαβκχζηδ. Κυκμ Απυθαοζδ; Ποβηίκδζδ; 

Ηηακμπμίδζδ; Ξχξ εα ιπμνμφζε κα απμηθεζζηεί δ ηαηακυδζδ ή δ βκχζδ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ απέκακηζ ζηζξ θεπηέξ απμπνχζεζξ μζ μπμίεξ 

πανμοζζάγμκηαζ ιέζς ηδξ ζφκεεηδξ ακάθοζδξ ημο εέιαημξ;  

 

4.Α 3.iii Μεηαθνξηθή αιήζεηα  

Νζ ζοββναθείξ, ζηδ ζοκέπεζα ζηνέθμκηαζ ζημ ηεθαθαζχδμοξ ζδιαζίαξ εηθναζηζηυ 

θμβμηεπκζηυ ιέζμκ ηδξ ιεηαθμνάξ, βζα κα οπμζηδνίλμοκ υηζ δ ιεηαθμνά είκαζ 

δφζημθμ κα ελδβήζεζ ηδ θμβμηεπκζηή αθήεεζα, ηαεχξ δ δζηή ηδξ βκςζηζηή 

δζάζηαζδ δφζημθα εδναζχκεηαζ. (TFL 340) Πημ ζδιείμ αοηυ, έπεζ εκδζαθένμκ κα 

ακηζπαναηεεεί ζηδκ άπμρδ ηςκ L&O, ζπεηζηά ιε ηζξ πενζμνζζιέκεξ βκςζηζηέξ 

δζαζηάζεζξ ηδξ ιεηαθμνάξ, δ ζπεηζηή άπμρδ ηδξ Alison Denham. Ζ  Denham, 

απμδίδμκηαξ ζηδ Φακηαζζαηή ιαξ επίβκςζδ ημ νυθμ ημο ηνμθμδυηδ ηςκ δεζηχκ 

ιαξ πεπμζεήζεςκ ηαζ ακαβκςνίγμκηαξ ηδκ έθθεζρδ εκυξ επανημφξ εκκμζμθμβζημφ 

πθαζζίμο ειπεζνζχκ, πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζμοιε ηδκ οπμηεζιεκζηή ειπεζνία ημο 

άθθμο, μδδβείηαζ ζηδκ ακαγήηδζδ άθθςκ, ιδ ηονζμθεηηζηχκ πθαζζίςκ ακαθμνάξ, 

ηα μπμία ιπμνμφκ κα ζοκδνάιμοκ ηδ Φακηαζζαηή ιαξ επίβκςζδ εηεί πμο ημ 

ειπεζνζηυ εκκμζμθμβζηυ ιαξ πθαίζζμ αδοκαηεί κα πεηφπεζ ημκ επζδζςηυιεκμ ζηυπμ. 

Έηζζ, δ Denham εζζάβεζ ηδκ αθθδβμνία, ημ ιφεμ, ημ ιοεζζηυνδια ηαζ ημ πμίδια 

ςξ εηθάκζεζξ ιζαξ ιεηαθμνζηήξ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ, δ μπμία ηαθείηαζ κα 

ηαθφρεζ ημ εκκμζμθμβζηυ ηεκυ βζα ηδ δδιζμονβία θαηάιιεια ελεκεξσκέλσλ 

δεζηχκ πεπμζεήζεςκ, πεπμζεήζεςκ, μζ μπμίεξ, υπςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα, 

απμηεθμφκ επέββομ βκδζζυηδηαξ ηαζ αθήεεζαξ.174 

Ζ ιεηαθμνά ακαδεζηκφεηαζ απυ ηδ Denham ςξ ηονίανπμξ θμνέαξ έηθναζδξ ηαζ 

ηαθθζένβεζαξ ηακμκζζηζηχκ ηνίζεςκ, ιε ζοκδεηζηυ ηνίημ ιεηαλφ ημο ζπήιαημξ ηδξ 

ιεηαθμνάξ ηαζ ηδξ δεζηήξ ηδ Φακηαζία. Ζ ηεθεοηαία είκαζ εηείκδ πμο εα επζηνέρεζ 
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ηδκ πνυζααζδ ζηα οπμηεζιεκζηά θακηαζζαηά βεβμκυηα, ηα μπμία, ιε ηδ ζεζνά 

ημοξ,  εα απμηεθέζμοκ ημ ηνζηήνζμ εθέβπμο ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ. Ζ αοημκυδηδ 

ζοκαβςβή ηδξ πνμτπυεεζδξ ημο βκςζηζημφ ηαζ αθδεεζαημφ πενζεπμιέκμο ηδξ 

ιεηαθμνάξ, πνμηεζιέκμο κα παίλεζ αοηυ ημ νυθμ, ακαδεζηκφεζ ηδκ μιμζυηδηα ηδξ 

ιεηαθμνάξ ιε ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ ςξ πνμξ ηδκ ανπή πμο ηαεμδδβεί ηδκ απυδμζδ 

βκςζηζημφ ηαζ αθδεεζαημφ πενζεπμιέκμο. Θαζ δ ιεηαθμνά υπςξ ηαζ μζ δεζηέξ 

ηνίζεζξ, έπεζ ακηζηεζιεκζηυηδηα εκχ ηαοηυπνμκα απμδέπεηαζ ηδ ζοιιεημπή ηδξ 

Φακηαζίαξ ηαζ ηδξ θαζκμιεκμθμβίαξ. Ακ υιςξ δ ιεηαθμνά δεκ έπεζ βκςζηζηυ 

πενζεπυιεκμ, υπςξ ζζπονίγμκηαζ μζ πναβιαηζζηέξ ηαζ κεμπναβιαηζζηέξ υπςξ μ 

Rorty, μζ εεηζηζζηέξ αθθά ηαζ μζ ακαθοηζημί θζθυζμθμζ, υπςξ μ Donald Davidson, 

αθθά ηαζ μζ L&O, ηυηε πχξ ελδβείηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηαημνεχκμοιε κα 

επζημζκςκμφιε ιέζς αοηχκ, υπςξ ζςζηά επζζδιαίκεζ δ Denham.175 

Θέζδ ηςκ L&O, ακαθμνζηά ιε ηδ ιεηαθμνά, είκαζ υηζ αοηή δεκ επζδζχηεζ ηδκ 

αθήεεζα πενζζζυηενμ απυ ηδ θμβμηεπκίαξ. (TFL 342) Απμδέπμκηαζ, ςζηυζμ, ημ 

εκδεπυιεκμ ηδξ ηοπαίαξ ζηακμπμίδζδξ ηδξ αθήεεζαξ απυ ηδ ιεηαθμνά. Δπίζδξ, 

ακαβκςνίγμοκ ηδ βκςζηζηή ηδξ πνδζζιυηδηα, ηδκ μπμία εεςνμφκ πμθφ εονφηενδ 

απυ ηδ ζφθθδρδ εκυξ πνμηαζζαημφ πενζεπμιέκμο. (TFL 365) 

Ζ οπμζηδνζηηζηή ημοξ βναιιή  έπεζ μιμζυηδηεξ ιε αοηήκ, ηδκ μπμία 

πνδζζιμπμίδζακ βζα ηδ ιοεμπθαζία, ηονίςξ υζμκ αθμνά ημ νυθμ ημκ μπμίμ 

δζαδναιαηίγεζ δ ζοβηεηνζιέκδ πναηηζηή ζηδκ απυδμζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, ηδξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ, εκ πνμηεζιέκς, ηδξ ιεηαθμνάξ.  Αοηυ πμο 

ηονίςξ δζαηνίκεζ αοηέξ ηζξ πναηηζηέξ είκαζ μ νυθμξ ημο πθαζζίμο ζηδκ απυδμζδ 

κμήιαημξ ηαζ ενιδκείαξ  ηαζ υπζ ημο πενζεπμιέκμο, ηδξ εηθμνάξ ηαζ υπζ ηδξ 

πνυηαζδξ. (TFL 366) Νζ L&O ζοιθςκμφκ ιε ηδ Denham υηζ δ ηαηάθθδθδ 

ακηίδναζδ ζηδ ιεηαθμνά δεκ πνμηαθείηαζ απθχξ, αθθά οζμεεηείηαζ εκενβά απυ ημ 

οπμηείιεκμ, ημ μπμίμ ηαθείηαζ κα ακαβκςνίζεζ ηδκ επίηθδζδ ηςκ ηακυκςκ ηδξ 

πναηηζηήξ. Ξαναιέκεζ, ςζηυζμ, αδζεοηνίκζζημ βζαηί δ θακηαζζαηή δζαδζηαζία ηδξ 

ζηέρδξ, ζηδκ μπμία δ ιεηαθμνά ειπθέηεζ ημοξ ακαβκχζηεξ, ζφιθςκα ηαζ ιε 

ημοξ L&O, απμηθείεζ, ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ ηδκ πνυεεζδ επδνεαζιμφ ηςκ 

πεπμζεήζεςκ. Νζ L&O ακαβκςνίγμοκ υηζ ζηδ θμβμηεπκία, δ ζφκδεζδ ηδξ 

ιεηαθμνάξ ηαζ ηδξ ιοεμπθαζίαξ ιε ηδκ αθήεεζα ηαζ ηδκ πεπμίεδζδ ιπμνεί κα 

πνμηφρεζ πςνίξ πνυαθδια ηυζμ ζε πνμηαζζαηυ επίπεδμ υζμ ηαζ ζε επίπεδμ 

εηθμνάξ, επζιέκμοκ, υιςξ, κα ακηζιεηςπίγμοκ ιζα ηέημζα ζφκδεζδ ςξ ηοπαία ηαζ 

εκδεπμιεκζηή, ηαεχξ δεκ οπάβεηαζ, ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ, ζημοξ ζοζηαηζημφξ 

ζηυπμοξ μφηε ημο θμβμηεπκζημφ θαζκμιέκμο μφηε ηδξ ιεηαθμνζηήξ έηθναζδξ εκ 

βέκεζ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ δφμ αοηέξ ιμνθέξ έηθναζδξ ακαβκςνίγμοκ ημ πενζεπυιεκμ 

ιζαξ πμθφπθμηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ιυκμ. Υξ πμζμ ααειυ, ςζηυζμ, δ 

ακαβκχνζζδ ημο βκςζηζημφ πενζεπμιέκμο (έζης ηαζ ςξ δζαδζηαζία ζηέρδξ ιε 

ηονίανπμ ημ νυθμ ηδξ Φακηαζίαξ) ιπμνεί κα απμιμκςεεί απυ ηζξ πεπμζεήζεζξ ιαξ 

ηαζ απυ ηδκ αθήεεζα, δεκ είκαζ ηυζμ αοημκυδημ υζμ μζ ζοββναθείξ εα ήεεθακ, 

χζηε κα ελαθείρμοκ ημ ηνζηήνζμ ηδξ αθήεεζαξ απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ιεηαθμνάξ 

                                                           
175

 το ίδιο, 259. 



147 

 

ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ, ηδξ θμβμηεπκίαξ, πνάβια πμο θαίκεηαζ κα απμηεθεί ηαζ ημκ 

ηονίανπμ ζηυπμ ημοξ. 

 

4. Α 3.iv Πνηα αιήζεηα; 

Π‟ αοηυ ημ ζδιείμ αλίγεζ κα επζζδιακεεί υηζ μ ηνυπμξ, ιε ημκ μπμίμ μζ ζοββναθείξ 

ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ αθήεεζα ζηα θμβμηεπκζηά ένβα, ζοκδβμνεί οπέν ηδξ άπμρδξ 

υηζ πνμζοπμβνάθμοκ ηδ εεςνία ηδξ αθήεεζαξ ςξ ακηζζημζπίαξ ηζ αοηυ πανά ημοξ 

εζζαβςβζημφξ ζζπονζζιμφξ ημοξ πενί ιδ οζμεέηδζδξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ εεςνίαξ 

ηδξ αθήεεζαξ ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ ιδ αθδεεζαηήξ ημοξ πνμζέββζζδξ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, εκχ ανκμφκηαζ κα ακαβκςνίζμοκ ιία αιζβχξ θμβμηεπκζηή πνήζδ ηδξ 

αθήεεζαξ.  

Πφβπνμκεξ πνμζεββίζεζξ ηδξ αθήεεζαξ, ςζηυζμ, ζημπεφμοκ ζηδκ επακεζζαβςβή 

ηςκ ζογδηήζεςκ πενί αθήεεζαξ ή ρεφδμοξ ζε πενζμπέξ υπμο δ ηαηαθθδθυηδηα 

πνήζδξ ηςκ εκκμζχκ αοηχκ έπεζ εονφηαηα αιθζζαδηδεεί. Αλίγεζ ίζςξ, εκ 

πνμηεζιέκς, κα δζενεοκδεεί αθ‟ εκυξ, πμζεξ δζαζζεήζεζξ ιαξ πνμζπαεμφκ μζ 

ζοβηεηνζιέκεξ πνμζεββίζεζξ κα δζηαζχζμοκ ηαζ αθ‟ εηένμο, ιε πμζμ ηυζημξ βζα 

ηδκ ίδζα ηδκ έκκμζα ηδξ αθήεεζαξ.  

Ν Pascal Engel, ζημ ένβμ ημο Ζ Αιήζεηα, ηνραζκνί πάλσ ζε κεξηθέο πξνθαλείο 

Αιήζεηεο, (ζημ ελήξ ημ ένβμ εα ακαθένεηαζ ιε ημ υκμια ημο ζοββναθέα) 

πνμζθένεζ έκακ εοζφκμπημ μδδβυ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πνμζεββίζεςκ ηδξ αθήεεζαξ, 

ηςκ επζπηχζεχκ ημοξ ηαζ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ηδξ εβηαηάθεζρδξ ηδξ εφνςζηδξ 

εηδμπήξ ηδξ. 

Ν ίδζμξ εηηζιά υηζ μζ ζοζηαθηζηέξ, ιεηνζμπαεείξ εεςνίεξ ηδξ αθήεεζαξ 

(πθεμκαζηζηή, απεζζαβςβζηή, Ρανζηζακή ζδιαζζμθμβζηή), δδιζμονβήεδηακ ιε 

ζημπυ κα απαθθάλμοκ ηδκ αθήεεζα απυ ημ ιεηαθοζζηυ θμνηίμ πμο ηδξ απέδζδακ 

μζ ηθαζζηέξ εεςνίεξ αθήεεζαξ (ακηζζημζπίαξ, ζοκμπήξ, δζοπμηεζιεκζηήξ 

ζοιθςκίαξ). Αοηυ επζπεζνήεδηε, ηαεζζηχκηαξ ηδκ αθήεεζα ιία ζζπκή έκκμζα ηαζ 

μζμκεί ηεηνζιιέκδ. Πηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ήηακ ηαζ δ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ ύπαξμεο 

(ημο είλαη) ιε ηδ ζέζε απυ ημκ Θακη, ζε ακηζδζαζημθή ιε μπμζμδήπμηε 

ηαηδβυνδια, ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζε πναβιαηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ, 

αηυιδ ηαθφηενα, δ πνμζμιμίςζή ηδξ ιε ηζξ θαζνξηζκέλεο πεξηγξαθέο ημο 

Οάζζεθ, μζ μπμίεξ επέηνεπακ ηδκ απαθμζθή ηδξ, υπςξ επζπείνδζε μ Οάιζεσ, ιέζς 

ηδξ πθεμκαζηζηήξ εεςνίαξ ημο. πςξ, υιςξ, ηαηέδεζλε ημ πανάδμλμ ημο Ργςνηγ 

Κμον,176  δ ηαφηζζδ ηδξ αθήεεζαξ ιε ηδ αεααίςζδ, θένμκηαξ ημ επαηυθμοεμ ηδξ 

ζφκδεζήξ ηδξ ιε ηδκ πεπμίεδζδ, ηδκ λακαζοκδέεζ ιε ηδ ιεηαθοζζηή, απυ ηδκ 
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μπμία μζ εκ θυβς εεςνίεξ εέθδζακ κα ηδκ απαθθάλμοκ. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ δ 

ελέθζλδ αοηή, δδθαδή  δ ακαπυθεοηηδ ζφκδεζδ ηδξ αθήεεζαξ ιε ηδκ πεπμίεδζδ 

(θυβς ηδξ φπανλδξ παναδυλμο ζηδκ ακηίεεηδ πενίπηςζδ), έπεζ ηδ ζοκέπεζα ηδξ 

επακεζζαβςβήξ ηδξ εκανιυκζζδξ ηςκ πεπμζεήζεςκ ιε ημκ ηυζιμ ςξ πνμτπυεεζδ 

ηδξ απμδμπήξ ημοξ. 

Ν Ουνηο ιε ηδκ πξαγκαηηζηηθή ημο ημπμεέηδζδ δέπεηαζ ηδ ζπέζδ αθήεεζαξ  ηαζ 

αεααζςζζιυηδηαξ αθθά υπζ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ζζμδοκαιίαξ ηδξ ιε ιζα ακηζηεζιεκζηά 

εββοδιέκδ αεααίςζδ. Γέπεηαζ, επίζδξ, ηδκ ηακμκζζηζηή ηαζ αλζαηή δζάζηαζδ ηδξ 

αθήεεζαξ (ιεηέπεζηα ακαζνεί αοηή ηδκ ημπμεέηδζή ημο) αθθά ανκείηαζ, ζφιθςκα 

ιε ημκ Engel, υηζ αοηή δ αλία έπεζ ηάπμζμ εειέθζμ, ηαεχξ ζοκδέεζ ηδκ αθήεεζα ιε 

ζοιθένμκηα μιάδςκ ηαζ ακενχπζκεξ πναηηζηέξ, βεβμκυξ πμο πνμηαθεί  ηνζηζηέξ 

βζα ζπεηζηζζιυ. (Engel 78) Νπμζεζδήπμηε ζοκάθεζεξ ηδξ ζοζηαθηζηήξ εεχνδζδξ 

ηδξ αθήεεζαξ, ηυζμ ιε ημκ πναβιαηζζιυ ημο Ουνηο υζμ ηαζ ιε ηδ Λζηζεσηή ηαζ 

πασκηεβηενζακή ακηίθδρδ ηδξ αθήεεζαξ, ενιδκεφμκηαζ, ζοκήεςξ, ςξ εηθάκζεζξ 

ηδξ αζηάεεζαξ ηδξ εεςνίαξ, υπςξ πενζβνάθδηε παναπάκς, κα παίνκεζ δδθαδή ιε 

ημ έκα πένζ υ,ηζ δίκεζ ιε ημ άθθμ, υπςξ ακαθένεζ ηαζ μ Pascal Engel.177 

Ζ ιζκζιαθζζηζηή εεχνδζδ ηδξ αθήεεζαξ επζπεζνεί κα άνεζ ηζξ αδοκαιίεξ, μζ μπμίεξ 

δζαπζζηχεδηακ ζε υθεξ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ιεηνζμπαεείξ εεςνίεξ ηδξ αθήεεζαξ. 

Ποβηεηνζιέκα, δ εεςνία επζζδιαίκεζ υηζ δ ζοζπέηζζδ ηδξ αθήεεζαξ ιε ηδ αεααίςζδ 

δεκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ ιίαξ απυ ηδκ άθθδ, υπςξ έπεζ 

ήδδ ηαηαδείλεζ ημ πανάδμλμ ημο Moore, αθθά ηαζ υπςξ θακενχκμοκ απθά 

παναδείβιαηα, υπςξ υηζ δ αδοκαιία αεααίςζδξ βζα ηδκ φπανλδ ελςβήζκςκ δεκ 

ιπμνεί κα ζοκμδεφεηαζ απυ ηδ αεααζυηδηα βζα ηδ ιδ φπανλή ημοξ. 

Ν Engel, πνμηεζιέκμο κα οπεναεί υθεξ ηζξ παναπάκς δοζημθίεξ, πανμιμζάγεζ ηδκ 

αθήεεζα ιε ηδ κίηδ ζ‟ έκα παζπκίδζ, βζα κα ακαδείλεζ ηδ δζάζηαζδ ηδξ 

ιζκζιαθζζηζηήξ εηδμπήξ ηδξ κα επζηνέπεζ ηφπμοξ αθήεεζαξ, ακάθμβα ιε ηζξ 

πενζμπέξ θυβμο, πςνίξ αοηυ κα ηδκ ηαηαδζηάγεζ ζε νζγζηή αιθζζδιία, μφηε ηαζ ζε 

ηαεανή ηοπζηυηδηα. πςξ ηα παζπκίδζα δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ, δζαηδνχκηαξ, 

ςζηυζμ, εζςηενζηή, ςξ πνμξ ηδ δναζηδνζυηδηα, ηδκ ζδζυηδηα ηδξ κίηδξ, ςξ αοηυ 

πνμξ ημ μπμίμ απμαθέπμοκ, ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ αθήεεζα. (Engel  93) 

Ιαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ παναπάκς ζογήηδζδ βφνς απυ ηδκ εκδεδεζβιέκδ 

εκκμζμθμβζηή ηαζ μκημθμβζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήεεζαξ, είκαζ πνμθακέξ υηζ δ 

δζαθςκία ιε ημοξ L&O ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηδξ ζοιπενίθδρδξ ηδξ 

αθήεεζαξ ζηζξ παναιέηνμοξ αλζμθυβδζδξ εκυξ ένβμο ιοεμπθαζίαξ ακάβεηαζ ζε 

ζογήηδζδ ακαθμνζηά ιε ημ είδμξ ηδξ αθήεεζαξ, δ μπμία εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί 

ηαηάθθδθδ βζα ιζα ηέημζα πναβιάηεοζδ.178 
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Ακ δ δζάζηαζδ ακάιεζα ζημ ιζκζιαθζζηζηυ νεαθζζιυ, ημκ ακηζνεαθζζιυ ηαζ ηδ 

θπζηθή νληνινγηθή ζηάζε179 θαίκεηαζ, πμθθέξ θμνέξ, δφζημθμ κα ζοβηεναζηεί ιε 

ηδκ απμδμπή ηάπμζαξ ιμνθήξ νεαθζζιμφ, ζε πεδία, υπςξ, βζα πανάδεζβια, δ 

ηαακηζηή θοζζηή, ή ζε πενζπηχζεζξ αθθαβήξ παναδείβιαημξ, ηα πνάβιαηα είκαζ 

πζμ πενίπθμηα ζημ πχνμ ηδξ δεζηήξ, πανυθμ πμο, ηαηά ημκ Engel, δ ιδ παναδμπή 

ακελάνηδηςκ δεζηχκ μκημηήηςκ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ζοκμιζθδηχκ ζ‟ αοηυ ημ 

πεδίμ, δείπκεζ, εκ πνχημζξ, κα απθμοζηεφεζ ηδ δζαιάπδ ζπεηζηά ιε ημκ δεζηυ 

νεαθζζιυ. 

Ν Engel απμννίπηεζ ηυζμ ηδ ζεσξία ηεο πιάλεο,180 δ μπμία εεςνεί ηζξ δεζηέξ  

δδθςηζηέξ πνμηάζεζξ ρεοδείξ, υζμ ηαζ ηδκ εθθξαζηνθξαηία,181 δ μπμία ηζξ εεςνεί 

εηθνάζεζξ ροπζηχκ δζαεέζεςκ ηαζ, ςξ εη ημφημο, αηαηάθθδθεξ πνμξ αλζμθυβδζδ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ αθήεεζα ή ημ ρεφδμξ ημοξ, ηαεχξ δ πνχηδ ηζξ απμννίπηεζ, 

ηαηυπζκ ιζαξ αηοπμφξ ζφβηνζζδξ ιε αοηέξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ δ δεφηενδ, θυβς ηδξ 

επίζδξ αηοπμφξ (υπςξ θάκδηε ηαζ απυ ηδκ πνμζπάεεζα ηδξ ζοζηαθηζηήξ 

ακηίθδρδξ ηδξ αθήεεζαξ κα ηδκ ακηζηαηαζηήζεζ ιε ηδ αεααζςζζιυηδηα) 

οπμηαηάζηαζδξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ αθήεεζαξ απυ ηδκ επζδμηζιαζία. 

Ζ πνυηαζδ ημο Engel ζπεηζηά ιε ημ πνυαθδια είκαζ δ οζμεέηδζδ, ηαζ εδχ, ηδξ 

ιζκζιαθζζηζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ δ ζοκαηυθμοεδ ζζμδοκαιία ζημκ δεζηυ θυβμ ηδξ 

αθήεεζαξ ιε ηδκ ππεξβεβαησζηκόηεηα (Engel 89). Πφιθςκα ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ακηίθδρδ δεπυιαζηε υηζ μζ δεζηέξ αθήεεζεξ ιπμνμφκ κα δζηαζμθμβδεμφκ δεζηά ηαζ 

παναιέκμοκ ηέημζεξ υπμζεξ ηζ ακ είκαζ μζ επζπνυζεεηεξ δζηαζμθμβήζεζξ. Ζ ίδζα 

ακηίθδρδ, πάκηα ηαηά ημκ Engel, επζηνέπεζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ θοζζμηναηίαξ ηςκ 

εηθναζζμηναηχκ, αθμφ παναδέπεηαζ υηζ μζ δεζηέξ πνμηάζεζξ ιπμνεί κα 

εειεθζχκμκηαζ ζηζξ οπμηεζιεκζηέξ δζαεέζεζξ ηςκ οπμηεζιέκςκ, ιε ηδ 

ζοιπθήνςζδ, ςζηυζμ, υηζ μζ δζαεέζεζξ αοηέξ δεκ είκαζ μνεέξ, πανά ιυκμ εάκ 

κμμφκηαζ ςξ δζαεέζεζξ εκυξ ηδαληθά νξζνινγηθνύ ππνθεηκέλνπ.182 

Ζ αθήεεζα, ζφιθςκα ιε ηδ ιζκζιαθζζηζηή πνμζέββζζή ηδξ, απμηεθεί ιία 

«ακελάθεζπηδ επζζηδιζηή ηακμκζζηζηή ανπή» 183  ιε ηδκ ηακμκζζηζηυηδηά ηδξ κα 

ακηθείηαζ απυ εηείκδ ηδξ βκχζδξ, ηαεχξ ιυκμ ιέζα ζηα πθαίζζά ηδξ ηάκμοιε 

θυβμ βζα αθήεεζα.184 Ρυζμ δ πεπμίεδζδ υζμ ηαζ δ βκχζδ, έκκμζεξ ιε ηακμκζζηζηή 

θυνηζζδ ηαζ μζ ίδζεξ, αθθά ηαζ δ αεααίςζδ ή απυθακζδ, ηδκ πνμτπμεέημοκ αθμφ 

αδοκαημφκ κα μνζζημφκ πςνίξ ακαθμνά ζ‟ αοηή. 
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Έηζζ, δ αθήεεζα παναιέκεζ ςξ δ ηακμκζζηζηή ηςκ αεααζχζεχκ ιαξ έκκμζα, δ μπμία 

ζοκδέεηαζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ημζκμημπίεξ,185 ηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα ζηακμπμζεί χζηε 

κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πζμ εειεθζχδεζξ δζαζζεήζεζξ ιαξ.  

Ζ εεηζηή ζοκεζζθμνά ηδξ ιζκζιαθζζηζηήξ εεςνίαξ ηδξ αθήεεζαξ είκαζ υηζ 

ακηζιεηςπίγεζ ημ ζπεηζηζζιυ ηαζ επακεζζάβεζ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ιε ιία έκκμζα 

αθήεεζαξ, δ μπμία, πςνίξ ιεηαθοζζηέξ πνμεηηάζεζξ (ακελάνηδηεξ πναβιαηζηυηδηεξ 

πμο έθημοκ ηζξ παναδμπέξ ιαξ) αθθά ηαζ πςνίξ οπμηεζιεκζηή ελάνηδζδ, πμζηίθθεζ 

ακάθμβα ιε ημ πεδίμ ζημ μπμίμ εθανιυγεηαζ ακαπυζπαζηα, δδθαδή ηδξ βκχζδξ 

ηαζ ηδξ πεπμίεδζδξ  ηαζ ηςκ θυβςκ ηαζ δζηαζμθμβήζεςκ, μζ μπμίεξ ανιυγμοκ ζημ 

εηάζημηε πεδίμ. Έηζζ, εα θέβαιε υηζ ημ πνυαθδια ημο είδμοξ ηδξ αθήεεζαξ 

ιεηαηίεεηαζ ζημ βκςζηζηυ πεδίμ εθανιμβήξ ηδξ.  

Ρμ ηνίζζιμ ενχηδια, επμιέκςξ, ημο μπμίμο δ απάκηδζδ εα επδνεάζεζ ηαζ ηδκ 
εκδεζηκουιεκδ ζηάζδ απέκακηζ ζημ είδμξ ηδξ αθήεεζαξ, ημ μπμίμ ζοκζζηά δ 

αθήεεζα ζηδ θμβμηεπκία, είκαζ ηί είδμοξ βκχζδ πανέπεζ δ θμβμηεπκία ηαζ ακ είκαζ 
δοκαηυκ κα ιζθά ηάπμζμξ βζα βκχζδ, βεκζηά, ζημ πχνμ ηδξ ηέπκδξ. 

 

4.Α 4. Η Λνγνηερλία σο Φηινζνθία;  

Ρμ ενχηδια βζα ηδ ζπέζδ θμβμηεπκίαξ ηαζ βκχζδξ ζοκδέεηαζ ζοπκά ιε ημκ 

ζζπονζζιυ υηζ δ ζπέζδ αοηή έπεζ θζθμζμθζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ εκκμζμθμβζηή ιαξ 

ζηεοή, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδ δφκαιδ κα ηνμπμπμζεί ημ αλζαηυ ιαξ ζφζηδια. Έηζζ, 

μζ L&O αημθμοεχκηαξ ηζξ απυρεζξ αοηέξ ελάβμοκ ηα δζηά ημοξ ζοιπενάζιαηα βζα 

ημκ ηνυπμ πμο δζαιμνθχκεηαζ ηεθζηά δ ζπέζδ θμβμηεπκίαξ ηαζ θζθμζμθίαξ. 

Ζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ επζπεζνδιάηςκ ηδξ πξνηαζηαθήο ζεσξίαο ηεο ινγνηερληθήο 

αιήζεηαο ηαζ ηδξ ζεσξίαο ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο αιήζεηαο μδδβεί ημοξ ζοββναθείξ 

κα ελεηάζμοκ δφμ δοκαηυηδηεξ δζελυδμο απυ ημ αδζέλμδμ. Ζ πνχηδ δοκαηυηδηα, 

ηδκ μπμία ηαζ δεκ απμδέπμκηαζ, ιεηαθθάζζεζ ηζξ έκκμζεξ «αθήεεζα» ηαζ «βκχζδ» 

παθανχκμκηαξ ημ δεζιυ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ημοξ. Ζ δεφηενδ δοκαηυηδηα, ηδκ 

μπμία εα ακαπηφλμοκ ανβυηενα, ηαηανβεί ημ δεζιυ ακάιεζα ζηδ θμβμηεπκία, ηδκ 

αθήεεζα ηαζ ηδκ ακηαπυηνζζδ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ αλζμθμβεί ηδ θμβμηεπκία 

ακαγδηχκηαξ άθθμο είδμοξ ζοζπεηίζεζξ. (TFL 369) 

Ρδκ πνχηδ δζέλμδμ πνμζπαεμφκ κα ηδκ ελδβήζμοκ ζακ ιία ιεηαηυπζζδ απυ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηή μπηζηή βςκία ζηδκ οπμηεζιεκζηή, αημθμοεχκηαξ ημ δζαπςνζζιυ ημο 

Thomas Nagel (ελςηενζηή ηαζ εζςηενζηή μπηζηή βςκία).186 Πφιθςκα ι‟ αοηή ηδκ 

ημπμεέηδζδ δ οπμηεζιεκζηή Φακηαζία ηαεζζηά δοκαηή ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

οπμηεζιεκζηχκ ειπεζνζχκ, εκχ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ιζαξ κέαξ πνμμπηζηήξ  ημο 

πχνμο ηαζ ημο πνυκμο, εκχ ηαοηυπνμκα επδνεάγεζ ημκ ηνυπμ εέαζδξ ημο ηυζιμο.  

Κέζα απ‟ αοηή ηδκ μπηζηή, δ θμβμηεπκία βίκεηαζ πνυζθμνμ έδαθμξ βζ‟ αοηή ηδκ 

θακηαζζαηή ζοιιεημπή, δ μπμία αολάκεζ ηδκ πναηηζηή ζμθία ηαζ δζεονφκεζ ηδκ 
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δεζηή βκχζδ.  Κε αοηυ ημκ ηνυπμ, δ θμβμηεπκία βίκεηαζ ζφκηνμθμξ ηδξ 

θζθμζμθίαξ ζημ επίπμκμ ένβμ ηδξ βζα ιζα ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ δεζηχκ 

εειάηςκ. (TFL 370) 

Ζ εεςνία πμο εέηεζ ζημ επίηεκηνμ ηδκ οπμηεζιεκζηή ειπεζνία, είκαζ εηείκδ, δ 

μπμία οπμζηδνίγεζ ηδκ παναδμζζαηή ακενςπζζηζηή άπμρδ υηζ δ θμβμηεπκία, ςξ 

ιέζμ αβςβήξ, δζεονφκεζ ηδ  ζοιπαεδηζηή ηαηακυδζδ ηςκ ακενχπςκ. Ρδ εεςνία 

αοηή ηδκ μκμιάγμοκ Θεσξία ππνθεηκεληθήο γλώζεο ηεο  γλσζηαθήο αμίαο 

(Subjective Knowledge Theory of Cognitive Value). 

Ζ θμβμηεπκία πανέπεζ ηδκ εζημκζηή ειπεζνία πμο επζηνέπεζ ζημκ ακαβκχζηδ ηδ 

βκχζδ ημο πσο είλαη λα. Ζ ζδιαζία ηδξ θμβμηεπκίαξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ απυ 

βκςζηζηή άπμρδ πανέπεζ έκα εονφ πεδίμ βζα ηδκ επελενβαζία ηδξ βκχζδξ ιε αάζδ 

ηδκ οπμηεζιεκζηή ειπεζνία.  Νζ ζοββναθείξ ζοιθςκμφκ ιε ηδκ άπμρδ υηζ ηα 

ειπεζνζηά ηαζ ροπμθμβζηά θαζκυιεκα πμο απμηοπχκμκηαζ ζηδ θμβμηεπκία 

θεζημονβμφκ εεηζηά υζμκ αθμνά ηδκ απυθαοζδ πμο πνμζθένεζ ζημκ ακαβκχζηδ 

έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ, δζαθςκμφκ υιςξ ιε ημκ ζζπονζζιυ υηζ ηα θαζκυιεκα αοηά 

έπμοκ βκςζηζηυ παναηηήνα, ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ αθήεεζα ηαζ ανίζημκηαζ ζημ 

ηέκηνμ ηςκ βκςζηζηχκ αλζχκ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Ζ έκζηαζή ημοξ εκημπίγεηαζ ζημ 

βκςζηζηυ παναηηήνα ηδξ ειπεζνίαξ. Ρδκ ζζπκή εηδμπή αοηήξ ηδξ εεςνίαξ πενί 

δζεφνοκζδξ αοημφ ημο είδμοξ βκχζδξ ηδ ανίζημοκ ζπεδυκ ηαοημθμβζηή.  Ζ  

εφνςζηδ εηδμπή ηδξ αθμνά ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ζηεοήξ ημο 

ακενχπμο, δ μπμία ζοκηεθεί ζηδκ αθθαβή ημο ηνυπμο ζηέρδξ ή  ζοιπενζθμνάξ. 

Ζ έκζηαζδ ηςκ ζοββναθέςκ δεκ εζηζάγεηαζ ζηδκ άπμρδ υηζ δ αθθαβή αοηή δεκ 

ιπμνεί κα ζοιαεί ιέζα απυ ηδ αίςζδ ιζαξ ειπεζνίαξ, αθθά αθμνά ημκ ζζπονζζιυ 

υηζ ζοκηεθείηαζ ι‟ έκα ηέημζμ ηνυπμ ζηα θμβμηεπκζηά ένβα χζηε κα ιπμνεί κα ημοξ 

απμδμεεί ιία ελέπμοζα βκςζηζηή αλία.(TFL 381) Νζ ζοββναθείξ οπμζηδνίγμοκ, 

επίζδξ, υηζ ημ αήια απυ ηδκ αδφκαιδ ζηδκ ζζπονή εηδμπή ηδξ εεςνίαξ ηαηανβεί 

ηδκ αοημκμιία ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδκ οπμηάζζεζ ζηδ θζθμζμθία. Δπζπθέμκ, 

επζζδιαίκμοκ υηζ δε ζοκζζηά πθέμκ ιζα εεςνία βζα ηδ βκςζηζηή αλία ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, αθθά βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αζημφιε ηδ θζθμζμθία. Ζ άπμρδ 

αοηή, δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ηδ θζθμζμθία ημο  Wittgenstein, οπμζηδνίγεζ υηζ δ 

θζθμζμθία εα πνέπεζ κα απμθεφβεζ ηζξ βεκζηέξ εεςνίεξ ηαζ κα επζηεκηνχκεηαζ ζηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ ηαηαζηάζεζξ. Ζ θμβμηεπκία ακηζιεηςπίγεηαζ ηυηε ςξ πεδίμ 

πενζβναθχκ ζοβηεηνζιέκςκ ηαηαζηάζεςκ, μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ ςξ 

οπεκεοιίζεζξ βζα ηδ θζθμζμθία. 

Πηδ ζοκέπεζα, μζ ζοββναθείξ εηεέημοκ ηδκ παξαδνζηαθή αλζξσπηζηηθή άπμρδ, 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ θμβμηεπκία δζαπαζδαβςβεί ημκ ακαβκχζηδ 

ηαθθζενβχκηαξ ηδκ δεζηή εοαζζεδζία ημο, αθμφ απμηοπχκεζ νεαθζζηζηά ημκ ηνυπμ 

ιε ημκ μπμίμ θεζημονβεί δ οπμηεζιεκζηή δεζηή επζθμβή. Δδχ μθείθεζ ηακείξ κα 

παναηδνήζεζ, ακ δε εέθεζ κα αδζηήζεζ ημοξ εηθναζηέξ ηδξ άπμρδξ αοηήξ, υηζ δ 

δζαηφπςζδ: «απυ οπμηεζιεκζηή ζημπζά» ζοζημηίγεζ ηζξ  αλζχζεζξ ημοξ βζα 

ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ δζοπμηεζιεκζηυηδηα, έκκμζεξ μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ 

«παναδμζζαηή ακενςπζζηζηή» άπμρδ πμο ακαθέναιε πνμδβμοιέκςξ. Αοηή ηδκ 
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άπμρδ εκζηενκίγμκηαζ  ηυζμ δ Martha  Nussbaum υζμ ηαζ μ Hilary Putman, εκχ, 

ηαοηυπνμκα, οζμεεημφκ ηδ εέζδ δ μπμία οπμζηδνίγεζ υηζ, υηζ δ θμβμηεπκία, επεζδή 

πανμοζζάγεζ ηζξ δεζηέξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ επζθμβέξ ζηδ ζοκεεηυηδηα ηαζ 

πμθοπθμηυηδηα ημοξ, ιπμνεί κα εεςνδεεί αμδευξ ηδξ θζθμζμθίαξ αθθά ηαζ 

απαναίηδημ ζοζηαηζηυ ηδξ. 

Θνζηζημί υπςξ μ Frank Leavis 187  δέπμκηαζ ηδκ δεζηή ζπμοδαζυηδηα ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, ανκμφκηαζ υιςξ ηδ ζφκδεζή ηδξ ιε ηδ θζθμζμθία. 

Νζ ζοββναθείξ πανμοζζάγμοκ ηδκ ζζπονή ηαζ αζεεκή εηδμπή αοηήξ ηδξ εεςνίαξ 

ηςκ Nussbaum - Putnam ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ζδιεζχκμοκ υηζ μζ εκ θυβς 

θζθυζμθμζ οζμεεημφκ ιάθθμκ έκα ηνάια ηςκ δφμ εηδμπχκ. Πηυπμξ ηςκ δφμ 

θζθμζυθςκ, θέκε μζ L&O, είκαζ κα επεηηείκμοκ ημ πεδίμ ηδξ δεζηήξ 

επζπεζνδιαημθμβίαξ πνμηεζιέκμο κα ζοιπενζθάαμοκ ζ‟ αοηυ ημ ζοκαίζεδια, ηδ 

Φακηαζία ηαζ ηεθζηά ηδκ εοαζζεδζία ιαξ ζημ ζφκμθυ ηδξ. (TFL 393) Υζηυζμ, μζ 

ζοββναθείξ επζιέκμοκ  υηζ, αηυιδ ηζ ακ ηα παναηηδνζζηζηά ημο θμβμηεπκζημφ 

ένβμο πμο έπμοκ δεζηή αλία, ηαοηίγμκηαζ  ιε ηα αζζεδηζηά παναηηδνζζηζηά,  δ 

αλζμθυβδζή ημο ελανηάηαζ, ηεθζηά, απυ ηδκ μπηζηή βςκία ημο ακαβκχζηδ.  Ακ δ 

μπηζηή βςκία είκαζ δεζηή ηυηε έκα ζδιακηζηυ ηνζηήνζμ αλζμθυβδζδξ εα είκαζ δ 

αθήεεζα, ακ, υιςξ δ μπηζηή βςκία είκαζ αζζεδηζηή, ηυηε ημ ηνζηήνζμ αλζμθυβδζδξ 

είκαζ δζαθμνεηζηυ.  Πημ ζδιείμ αοηυ εα ιπμνμφζαιε κα επακέθεμοιε ζημ 

ενχηδια βζα πμζμ θυβμ μζ εκδεπυιεκεξ πναβιαημθμβζηέξ ακαηνίαεζεξ ηαζ θάεδ 

ειπμδίγμοκ ηδκ αζζεδηζηή ιαξ απυθαοζδ; Ή βζαηί απυρεζξ, μζ μπμίεξ δεκ 

οπαημφμοκ ζε ηακέκα δεζηυ ηχδζηα, πνμηαθμφκ ηδκ απμζηνμθή ιαξ; Κήπςξ δ 

αηζζεηηθή ζεσξία ηεο αξεηήο, ηδκ μπμία πνμηείκεζ μ McGinn,188 εα ιπμνμφζε κα 

θςηίζεζ ημ είδμξ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ θμβμηεπκίαξ ηαζ θζθμζμθίαξ, δ μπμία, 

εκδεπμιέκςξ, είκαζ ηαεμθζηή;  

Νζ ζοββναθείξ δζαπςνίγμοκ ηζξ εέζεζξ «θζθμζμθία ιέζα ζηδ θμβμηεπκία» απυ 

«θζθμζμθία ιέζς ηδξ θμβμηεπκίαξ».  Πηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, δ θζθμζμθία 

οπάβεηαζ ζηδ θμβμηεπκία, ιε απμηέθεζια έκα εέια πμο απαζπμθεί ηαζ ημοξ δφμ 

ημιείξ κα ακηζιεηςπίγεηαζ ιμκμιενχξ, πςνίξ κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα 

ελεηαζηεί ιέζα απυ ιζα ζφκεεηδ μπηζηή, δ μπμία είκαζ θμβμηεπκζηή ηαζ θζθμζμθζηή 

ζοβπνυκςξ.  Πηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, δ θμβμηεπκία οπάβεηαζ ζηδ θζθμζμθία, 

αθμφ ηα θμβμηεπκζηά ιέζα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ επζκμήιαηα βζα ηδκ έηθναζδ 

θζθμζμθζηχκ εέζεςκ. Ζ  άπμρδ αοηή  απμδίδεηαζ ζημοξ Nussbaum – Putnam.189  

Νζ L&O δεκ αιθζζαδημφκ ημ δεζηυ εκδζαθένμκ ή ηδ ζοκεζζθμνά μνζζιέκςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ζηδκ δεζηή. Θεςνμφκ, υιςξ, υηζ αοηυ είκαζ ηοπαίμ ηαζ, ζε 

ηαιία πενίπηςζδ, δεκ επδνεάγεζ ηαεμνζζηζηά ηδκ αζζεδηζηή απμηίιδζδ ημο 

θμβμηεπκζημφ ένβμο.  Ακ, ςζηυζμ, θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ ένβςκ 

ημο H. James απυ ηδ Nussbaum, ηονίςξ υιςξ ηζξ δδθχζεζξ ημο ίδζμο ημο 
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θμβμηέπκδ βζα ηδκ πνυεεζδ ημο κα ζοιαάθεζ ιε ημ ένβμ ημο ζηδκ εκδοκάιςζδ 

ηδξ ζηακυηδηαξ   ημο ακαβκχζηδ κα δζαηνίκεζ ημ δεζηυ απυ ημ ακήεζημ, ηαεχξ ηαζ 

ηδκ ακαθμβζηή ζπέζδ πμο δζαπζζηχκεζ ακάιεζα ζηδκ δεζηή θακηαζία ηαζ ηδ 

δδιζμονβζηή θακηαζία ημο ζοββναθέα, έπμοιε ημ δζηαίςια κα ακανςηδεμφιε ςξ 

πμζμ ααειυ ζζπφμοκ μζ απυρεζξ   ηςκ L&O   ζπεηζηά ιε ημκ ηοπαίμ παναηηήνα ημο 

δεζημφ εκδζαθένμκημξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ. 

 

4.Α 5. Η κηκεηηθή δηάζηαζε ηεο ινγνηερλίαο  

Νζ L&O  ζημ ηεθάθαζμ αοηυ δζαηνίκμοκ ανπζηά ηδκ ππόζεζε (subject) εκυξ ένβμο 

απυ ημ εέια ημο. Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο εέιαημξ πνδζζιμπμζμφκ βεκζηέξ 

έκκμζεξ ηζξ μπμίεξ   μκμιάγμοκ «εειαηζηέξ». Νζ έκκμζεξ αοηέξ ειπενζέπμκηαζ ζε 

εειαηζηέξ δδθχζεζξ ηαζ ζζπονζζιμφξ πμο δζαηοπχκμοκ μζ θμβμηέπκεξ ηαζ δεκ 

οθίζηακηαζ, υπςξ οπμζηδνίγμοκ, ακελάνηδηα απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

ακαπηφζζμκηαζ ζηζξ δζάθμνεξ ζογδηήζεζξ ιε ακαθμνά ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ 

πμθζζηζζιζηυ πθαίζζμ. Δκ πνμηεζιέκς, ζημ θμβμηεπκζηυ ένβμ δ αλία ιζαξ ηέημζαξ 

εειαηζηήξ δήθςζδξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζοκεζζθένεζ ζηδ κμδιαημδυηδζδ ημο 

ένβμο. Έηζζ, δ απμηίιδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ απμηίιδζδ 

ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ έκα ένβμ ενιδκεφεζ ηαζ ακαπηφζζεζ βεκζηά εέιαηα ηα 

μπμία μ ακαβκχζηδξ ακαβκςνίγεζ εθανιυγμκηαξ  εειαηζηέξ έκκμζεξ.( TFL 402) 

Νζ ζοββναθείξ οπμζηδνίγμοκ, επίζδξ, υηζ μζ εειαηζηέξ έκκμζεξ είκαζ ηεκέξ, ακ 

απμημπμφκ απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηζξ ακαηέικεζ δ θμβμηεπκία, δ θζθμζμθία, 

δ ενδζηεία ηαζ άθθεξ πμθζηζζιζηέξ πναηηζηέξ.  Δπζπθέμκ, αζπμθμφκηαζ ηαζ ιε ηζξ 

δζαπνμκζηέξ εειαηζηέξ έκκμζεξ, μζ μπμίεξ, υπςξ οπμζηδνίγμοκ, έπμοκ ζδζαίηενδ 

ζδιαζία ςξ εηθάκζεζξ πμθζηζζιζηήξ έηθναζδξ, ηαεχξ απμηημφκ πενζεπυιεκμ 

ηυζμ ιέζς ημο νυθμο πμο δζαδναιαηίγμοκ ζημ θζθμζμθζηυ θυβμ ηαζ ηδ 

ενδζηεοηζηή πναηηζηή, υζμ ηαζ απυ ηδ ζοιαμθή ημοξ ζηδκ  απμηίιδζδ ηδξ 

θμβμηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ. 

Ν δεζιυξ ηςκ εειαηζηχκ εκκμζχκ ιε ηδ ενδζηεία ηαζ ηδ θζθμζμθία είκαζ 

εζςηενζηυξ,  ιε ηδκ έκκμζα υηζ ηα εέιαηα ζηδ θζθμζμθία ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ 

εειαηζηέξ έκκμζεξ,  ηαεχξ μ θζθμζμθζηυξ δζάθμβμξ αζπμθείηαζ ιε ηδ θφζδ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ, ζηδκ μπμία ακαθένμκηαζ αοηέξ μζ έκκμζεξ, εκχ ημ ίδζμ ζοιααίκεζ 

ηαζ ζηδ ενδζηεία, ηδξ μπμίαξ μζ ηεθεημονβίεξ  ηαεμνίγμκηαζ ιε αάζδ έκκμζεξ, μζ 

μπμίεξ, ακ αθθάλμοκ, αθθάγεζ ηαζ δ ηεθεημονβία. Ακηίεεηα,  δ   θμβμηεπκία ιυκμ 

έιιεζα ζοκδέεηαζ ιε ηζξ εειαηζηέξ έκκμζεξ. Ρμ εέια εκυξ ένβμο ηαεμνίγεηαζ απυ 

ηδκ οπυεεζδ, ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πανμοζζάγεηαζ, ηα νδημνζηά ημο 

παναηηδνζζηζηά ηαζ ηδ δμιή ημο. Νζ εειαηζηέξ έκκμζεξ δε πνεζάγεηαζ ηακ κα 

οπάνπμοκ ζημ ένβμ, βζαηί είκαζ δοκαηυκ κα ηζξ ακαδείλεζ μ ακαβκχζηδξ, ηαεχξ 

ειπθέηεηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ δμιζηήξ απμηίιδζδξ ημο ένβμο. (TFL 408) Ζ 

απμηίιδζδ, ιέζς ηδξ ενιδκείαξ, ιεζμθααεί ακάιεζα ζημ ένβμ ηαζ ζηζξ εειαηζηέξ 

έκκμζεξ. Ζ θμβμηεπκία πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ιίαξ θακηαζζαηήξ ιάθθμκ πανά 

δζαζηεπηζηήξ  ενιδκείαξ ηςκ εκκμζχκ.  Ξνυηεζηαζ, δδθαδή βζα ιζα λεπςνζζηή 
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επίβκςζδ ηςκ εκκμζχκ, δ μπμία δεκ ζοκεπζημονεί μφηε δζαπθέηεηαζ ιε ηδ 

θζθμζμθζηή. 

 Νζ δζαπνμκζηέξ έκκμζεξ ελδβμφκ ηδκ ορδθή αλία πμο απμδίδεηαζ ζηδ θμβμηεπκία 

ςξ πμθζηζζιζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ πανέπμοκ έκα ηνζηήνζμ απμηίιδζδξ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, εκχ, ηαοηυπνμκα, είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεμφκ ςξ ιζα 

ηεκηνζηή έκκμζα ελήβδζδξ ηδξ ιζιδηζηήξ δζάζηαζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

Υζηυζμ, δ απυπεζνα ηςκ ζοββναθέςκ κα απμδείλμοκ ιε έκα πανάδεζβια ηδκ 

ακελανηδζία ημο θμβμηεπκζημφ εέιαημξ απυ ημ θζθμζμθζηυ ηαζ ημ  ενδζηεοηζηυ 

ηαζ κα ημ δζαθμνμπμζήζμοκ απυ αοηά, ιε ημ ζηεπηζηυ υηζ  έιιεζα ιυκμ ζοκδέεηαζ 

ιε ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ, δεκ ηαημνεχκεζ κα πείζεζ. Αοηυ ζοιααίκεζ, βζαηί, πανυθμ 

πμο ηαζ ζήιενα δ δζαθεμνά ημο ακενχπμο δεκ πανμοζζάγεηαζ ςξ ιίαζια (βζα κα 

πνδζζιμπμζήζμοιε ημ πανάδεζβια ηςκ ζοββναθέςκ απυ ημκ Ηππόιπην ημο 

Δονζπίδδ), αοηυ δε ζδιαίκεζ μφηε υηζ ηδκ επμπή πμο βνάθηδηε ημ ένβμ δ 

δζαθεμνά δεκ είπε αοηή ηδ θζθμζμθζηή ηαζ ενδζηεοηζηή δζάζηαζδ ηαζ, επμιέκςξ, 

δεκ είπε αλζχζεζξ πναβιαημθμβζηήξ ακηαπυηνζζδξ,  μφηε πμθφ πενζζζυηενμ, υηζ 

δεκ οπάνπεζ πθδεχνα άθθςκ εειάηςκ, ηα μπμία πναβιαηεφμκηαζ απυ ημζκμφ δ 

θζθμζμθία, δ ενδζηεία ηαζ δ θμβμηεπκία ηαζ ηα μπμία ακ ηαζ έπμοκ ημ ίδζμ 

πενζεπυιεκμ, ηαηακμμφκηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ βςκίεξ πνμαάθθμκηαξ 

ακηίζημζπεξ αλζχζεζξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. Ξνυηεζηαζ βζ‟ αοηέξ αηνζαχξ ηζξ 

μπηζηέξ βςκίεξ, ηζξ μπμίεξ μζ εζαζχηεξ ηδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ 

οπμζηδνίγμοκ υηζ ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε βζα κα δζεονφκμοιε ηδκ δεζηή 

εοαζζεδζία ιαξ ηαζ ηζξ μπμίεξ ηυζμ δ θμβμηεπκία, υζμ ηαζ δ θζθμζμθία ιαξ 

πανέπμοκ ζοιπθδνχκμκηαξ δ ιζα ηδκ άθθα. 

Νζ L&O ελδβμφκ, επίζδξ, ζ‟ αοηυ ημ ηεθάθαζμ, υπςξ ηαζ ζηα ηνία πμο 

πνμδβήεδηακ, ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ ιζιδηζηή δζάζηαζδ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ. Θεςνχκηαξ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ ηυζιμ έιιεζδ ηαζ υπζ απμηέθεζια 

ιζαξ άιεζδξ ακηαπυηνζζδξ (ακηζζημζπίαξ) ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, βεβμκυξ  πμο εα 

ηδκ εκέηαζζε ζηδκ ίδζα ηαηδβμνία  ιε ηδ θζθμζμθία, ηδκ επζζηήιδ, ηδκ ζζημνία, 

απμδίδμοκ ηδ ιζιδηζηή ηδξ δζάζηαζδ ζηδκ ζδζυηδηά ηδξ κα ακαπηφζζεζ έκα εέια, 

ζδζυηδηα πμο ηδ ζοκδέεζ ιε άθθεξ πμθζηζζιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ /θυβμοξ 

(discourses) ζοκδέμκηαξ ηδκ, ηαοηυπνμκα ιε ηδ «γςή». (TFL 439) 

 

4.Α 6. Μπζνπιαζία, ινγνηερλία θαη αμία  

Πημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο μζ ζοββναθείξ οπμζηδνίγμοκ πςξ υ,ηζ έπεζ 

έςξ ηχνα θεπεεί ακαθμνζηά ιε ηα ιοεζζημνήιαηα ηαζ ηδ θμβμηεπκζηή βθχζζα, 

έπεζ ακηζιεηςπζζηεί ςξ γήηδια, ημ μπμίμ πνμζδζμνίγμοκ εεζιζηά μνζζιέκεξ  

ζοιαάζεζξ  ηαζ έκκμζεξ. (Βθ. value of fiction and value of literature, TFL 445-50)  

Υξ εη ημφημο, ζοιπεναίκμοκ υηζ δεκ οπάνπμοκ εββεκή θμβμηεπκζηά ή 

ιοεμπθαζηζηά παναηηδνζζηζηά  ζηα ηείιεκα  μφηε, επίζδξ, εββεκήξ αλία. Ζ αλία 

απμδίδεηαζ ζ‟ αοηά ιυκμ απυ ηδ ζηζβιή πμο οζμεεηείηαζ ιζα μπηζηή, δ μπμία 
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εζηζάγεηαζ ζηδ ιοεμπθαζία ηαζ ζηδ θμβμηεπκζηυηδηα ηαζ, ηαη΄επέηηαζδ, υηακ 

ελεηαζηεί ςξ πμζμ ααειυ επζηοβπάκμοκ  ημοξ μνζγυιεκμοξ απυ ηδ θμβμηεπκζηή 

πναηηζηή  ζηυπμοξ. (TFL 440) 

Πηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, είκαζ ακαπυθεοηημ κα ακανςηδεμφιε πχξ εα 

ιπμνμφζε κα απμδμεεί αλία ζε έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ απυ έκα ιδ εζδζηυ   

ακαβκχζηδ ηαζ ακ αοηυ είκαζ δοκαηυ κα ζοιαεί ή ακ δ αίςζδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

απυθαοζδξ είκαζ ηάηζ ακέθζηημ απυ ηάπμζμκ ιδ εζδήιμκα. Θα ιπμνμφζε ηακείξ, 

δδθαδή, κα ακηζηείκεζ υηζ δ θαζκμιεκμθμβία ηδξ ειπεζνίαξ ιαξ απυ ηδκ ακάβκςζδ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ζοκδβμνεί οπέν ιίαξ αζςιαηζηήξ ακαβκχνζζδξ ηδξ αλίαξ 

ημοξ, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ζοβηίκδζδ ηαζ ημ εκδζαθένμκ πμο ιαξ 

πνμηαθμφκ, πςνίξ κα εεςνείηαζ ακαβηαία πνμτπυεεζδ δ βκχζδ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ ηεπκζηχκ ηαζ ηςκ εηθναζηζηχκ ιέζςκ.  Αοηυ πμο εα ιπμνμφζε κα 

πνμζθένεζ επζπθέμκ δ εζδζηή βκχζδ, εα ήηακ ιζα ελήβδζδ ηδξ αλίαξ ηδξ ειπεζνίαξ 

ιαξ, ηδκ μπμία αζχκμοιε ςξ ακαβκχζηεξ.    

Πηδ ζοκέπεζα, αζημφκ ηνζηζηή ζηδ ιεηαδμιζζηζηή θμβμηεπκζηή  εεςνία, ζφιθςκα 

ιε ηδκ μπμία δ θμβμηεπκζηή αλία είκαζ μοζζαζηζηά ιζα οπμηεζιεκζηή ηαηαζηεοή 

ηαζ, ςξ εη ημφημο, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα έπεζ ακηζηεζιεκζηυ παναηηήνα.  Πηδκ 

ηνζηζηή ημοξ επζζδιαίκμοκ ηζξ αδοκαιίεξ ηδξ εεςνίαξ αοηήξ, υπςξ, βζα 

πανάδεζβια,  ηδκ αδοκαιία κα απμηηήζμοκ ηαεμθζηυ παναηηήνα ηα 

εκδζαθένμκηα, μζ ακάβηεξ ηαζ μζ ζηυπμζ ημο ηάεε ακαβκχζηδ, ζημζπεία ζηα μπμία 

μζ ιεηαδμιζζηέξ ζηδνίγμοκ ηδκ ακηίθδρή ημοξ βζα ηδ ζπεηζηυηδηα ηδξ 

θμβμηεπκζηήξ αλίαξ.  Πηυπμξ ηδξ ηνζηζηήξ ημοξ είκαζ κα δζηαζμθμβήζμοκ ηδκ 

ηεκηνζηή εέζδ πμο ηαηέπεζ δ θμβμηεπκία ακάιεζα ζηα πμθζηζζιζηά αβαεά ηαζ 

ζδζαίηενα ζηδκ Δονχπδ, υπμο αοηυ επζαεααζχκεηαζ ζε υθδ ηδκ ζζημνζηή πμνεία ημο 

πμθζηζζιμφ ηδξ. 

Δπζπθέμκ, δ εεςνία ηςκ ιεηαδμιζζηχκ, ηαηά ημοξ ζοββναθείξ, δεκ ιπμνεί κα 

ελδβήζεζ ηδ ζηαεενυηδηα ηςκ ηεκηνζηχκ επζθμβχκ ημο θμβμηεπκζημφ ηακυκα,  

εκχ πανμοζζάγεζ ηαζ θμβζηήξ ηάλδξ ακαημθμοείεξ, υηακ δεκ ηαημνεχκεζ κα 

δζαπςνίζεζ ακ οπάνπεζ ή δεκ οπάνπεζ ελάνηδζδ ηςκ εκδζαθενυκηςκ, ηςκ ζηυπςκ 

ηαζ ηςκ ακαβηχκ ημο ακαβκχζηδ απυ ηζξ θμβμηεπκζηέξ πναηηζηέξ, απεζθχκηαξ 

έηζζ ηδκ εκυηδηα ηδξ έκκμζαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

Ακηίεεηα, πζζηεφμοκ υηζ εεζιζηή εεςνία ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηδκ μπμία πνμηείκμοκ, 

ζοκδέεζ ηδκ αλία ηδξ θμβμηεπκίαξ ιε ηδκ πναηηζηή πμο ηδκ πενζέπεζ ηαζ ακαγδηά 

ηδ ζημπζιυηδηα ζ‟ αοηή ηδκ πναηηζηή. Θεςνχκηαξ υηζ θμβμηεπκία είκαζ αλζαηή 

έκκμζα, επζπεζνμφκ κα πνμζθένμοκ ιία εεχνδζή ηδξ, δ μπμία ζεαυιεκδ ηζξ 

δζαηνίζεζξ ηζξ μπμίεξ μζ ιεηαδμιζζηέξ δεκ θαιαάκμοκ οπυρδ, ακαβκςνίγεζ ηδκ 

ηαεμθζηυηδηα ηδξ αλίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. (TFL 443) 

Θαεχξ δ θμβμηεπκία είκαζ ειπεδςιέκδ ζημ πθαίζζμ ηςκ αλζχκ ηδξ ημοθημφναξ 

ιαξ, εεςνμφκ υηζ  δ αλζμθυβδζδ ηςκ ζηυπςκ, ηςκ ακαβηχκ ηαζ ηςκ 

εκδζαθενυκηςκ ημο ακαβκχζηδ πμο οπδνεηεί δ θμβμηεπκία, εα ζζμδοκαιεί ιε ηδκ 

αλζμθυβδζδ αοημφ πμο μζ αζηβηεκζηασκζημί θζθυζμθμζ απμηαθμφκ «ιμνθή γςήξ».  
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Υξ εη ημφημο, εεςνμφκ υηζ δ ζογήηδζδ βζα ηδκ αλία ηδξ θμβμηεπκίαξ εα 

πενζθαιαάκεζ ημ πχξ αοηή ειπεδχκεηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ αλζχκ ιαξ, ημ πχξ 

ζοκδέεηαζ ιε ηα άθθα ιαξ εκδζαθένμκηα ηαζ ημ ηί εα ζήιαζκε δ έθθεζρή ηδξ βζα 

ηδκ ημοθημφνα ιαξ. (TFL 444) 

Ακαβκςνίγμκηαξ ημ εφνμξ ηςκ εειάηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηα παναπάκς 

ενςηήιαηα, πενζμνίγμκηαζ ζε μνζζιέκεξ επζζδιάκζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ αλία ηδξ 

ιοεμπθαζίαξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

Ακαγδηχκηαξ ηδκ αλία ηδξ ιοεμπθαζίαξ, ηδκ μπμία εεςνμφκ υηζ είκαζ πενζβναθζηή 

ηαζ υπζ αλζαηή έκκμζα ηαζ, επμιέκςξ, υηζ δεκ ηαηέπεζ αλία δ ίδζα, δζενεοκμφκ ημοξ 

ζημπμφξ, ηα εκδζαθένμκηα ηαζ ηζξ ακάβηεξ πμο ζηακμπμζεί. Ακαθμνζηά ιε ημοξ 

ζηυπμοξ ηάκμοκ ιία ηεηναιενή δζάηνζζδ: δζαζηέδαζδ, ηαεμδήβδζδ, ηαθθζηεπκία 

ηαζ ιοεζηυηδηα. 

θμζ αοημί μζ ζηυπμζ εεςνμφκηαζ ελςηενζημί ςξ πνμξ ηδ ιοεμπθαζία, ιε  ελαίνεζδ 

ηδκ ηαθθζηεπκία, δ μπμία ζηακμπμζείηαζ ςξ ζηυπμξ ιε ηδ ιοεμπθαζία δ μπμία 

ακαπηφζζεηαζ ιέζα ζηδ θμβμηεπκία ηαζ ζηδκ μπμία έπμοκ ακαθενεεί ζε 

πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα.  Νζ παναπάκς ζηυπμζ ζογδημφκηαζ πενζμνζζιέκα, βζαηί 

αοηυ πμο ηονίςξ  εκδζαθένεζ ημοξ ζοββναθείξ είκαζ κα θςηζζηεί ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

ζηυπμζ είκαζ ακελάνηδημζ απυ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ, ςξ εη ημφημο, 

δεκ είκαζ δοκαηυκ κα αλζμθμβδεεί ιε αάζδ ηδκ επίηεολή ημοξ.  (TFL 445-449) 

Πηδ ζοκέπεζα, ελεηάγμοκ ηδκ αλία ηδξ θμβμηεπκίαξ, επζζδιαίκμκηαξ υηζ, ακ ηαζ μζ 

αλίεξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ ζοκεζζθένμοκ ζηδκ αλζμθυβδζδ, ςζηυζμ δεκ ηαεμνίγμοκ 

ηδκ αλία ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, βζαηί αοηή ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηζξ 

ζοιαάζεζξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ πναηηζηήξ. (TFL 449) (Δδχ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ 

πνήζδ ημο υνμο «αλίεξ» εη ιένμοξ ηςκ L&Ν ιάθθμκ είκαζ ηαηαπνδζηζηή, εθυζμκ 

έπμοκ ήδδ δδθχζεζ υηζ δε εεςνμφκ ηδ ιοεμπθαζία αλζαηυ υνμ).  Ρα δφμ ηονίανπα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ θμβμηεπκίαξ, έηζζ υπςξ ηαεμνίγμκηαζ απ‟ αοηέξ ηζξ ζοιαάζεζξ, 

είκαζ ηαηά ημοξ ζοββναθείξ δ δδιζμονβζηή Φακηαζία ηαζ δ ιζιδηζηή ηδξ δζάζηαζδ. 

Π‟ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία είκαζ αθθδθέκδεηα ιεηαλφ ημοξ, μζ 

ζοββναθείξ εκημπίγμοκ ηδ θμβμηεπκζηή αλία. «Ζ ιζιδηζηή πθεονά ζοβηνμηείηαζ 

απυ ημ εέια ηαζ ελανηάηαζ βζα ηδκ πναβιάηςζή ηδξ απυ ημ ακηζηείιεκμ ηαζ ηδ 

ιμνθή ημο, ηα μπμία ιαγί απμηεθμφκ ηδ δδιζμονβζηή-θακηαζζαηή πθεονά ημο 

ένβμο». (TFL 450) 

Πφιθςκα ιε ημοξ ζοββναθείξ ημ εέια ηαζ μ ηνυπμξ πανμοζίαζήξ ημο 

ζοκδοάγμκηαζ ζημ θμβμηεπκζηυ ένβμ ζε ιία ακαβκςνίζζιδ δζαζφκδεζδ, δ μπμία 

βεκκά ηδ θμβμηεπκζηή αλία. 

Έηζζ, ηαηαθήβμοκ ζημ ζοιπέναζια  υηζ έκαξ παναηηδνζζηζηυξ ζηυπμξ πμο 

απμννέεζ απυ ηδ θμβμηεπκζηή πναηηζηή είκαζ δ ακάπηολδ ζε αάεμξ, ιέζς ημο 

ακηζηεζιέκμο ηαζ ηδξ ιμνθήξ,  εκυξ εέιαημξ ημ μπμίμ έπεζ, ηαηά ιία έκκμζα, 

ηεκηνζηυ ακενχπζκμ εκδζαθένμκ ηαζ ημ μπμίμ ιπμνεί ιε ηδκ ακαδζμνβάκςζή ημο 

κα απμηηήζεζ ηαεμθζηυ εκδζαθένμκ. (TFL 450) 
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Νζ ζοββναθείξ, επζπθέμκ, οπμζηδνίγμοκ υηζ δ έκκμζα ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαεμνίγεηαζ 

απυ ηζξ αλίεξ πμο εκζςιαηχκμοκ ηα ένβα ηδξ θμβμηεπκζηήξ πανάδμζδξ ηαζ 

ζοιπθδνχκμοκ υηζ, ακ αθθάλεζ νζγζηά μ θμβμηεπκζηυξ ηακυκαξ, πάκεηαζ, 

μοζζαζηζηά, δ έκκμζα ηδξ θμβμηεπκίαξ.  

Νζ οπμζηδνζηηέξ ημο θμβμηεπκζημφ ηακυκα οπμζηδνίγμοκ, απυ άθθδ μπηζηή βςκία, 

υηζ μζ αλίεξ πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζηα ένβα ημο ηακυκα είκαζ εειεθζχδεζξ αλίεξ ηςκ 

πμθζηζζιέκςκ ημζκςκζχκ. Νζ ζοββναθείξ εκημπίγμοκ υηζ οπάνπεζ πνυαθδια ζ‟ 

αοηή ηδκ πνμζπάεεζα οπενάζπζζδξ ημο ηακυκα, ηαεχξ απαζηείηαζ ιζα «αθδεήξ 

εηδμπή ηςκ εειάηςκ», δ μπμία, υπςξ έπμοκ οπμζηδνίλεζ, δεκ εοζηαεεί. 

Ξνμηεζιέκμο μζ ζοββναθείξ κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ άπμρή ημοξ υηζ δ θμβμηεπκία 

αδοκαηεί κα δζαπεζνζζηεί ιε ηνυπμ πμο έπεζ πναβιαημθμβζηυ εκδζαθένμκ, εέιαηα, 

ηα μπμία ακήημοκ ζηα ηεκηνζηά εκδζαθένμκηα ημο ακενχπμο είηε αοηά είκαζ δεζηά 

είηε ημζκςκζηά είηε πμθζηζηά, πνδζζιμπμζμφκ ημ ένβμ Anna of Five Towers ημο 

Arnold Benett,  ημ μπμίμ ακηθεί ημ εέια ημο απυ ηδ ζογήηδζδ βφνς απυ ηδκ 

εθεοεενία ηδξ αμφθδζδξ ηαζ ημ κηεηενιζκζζιυ. Ρμ ζοιπέναζιά ημοξ απυ ηδκ 

παναηήνδζδ ηδξ μνβάκςζδξ ημο ένβμο ηαζ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ζοκδέμκηαζ 

μζ εειαηζηέξ έκκμζεξ ιε ηζξ ηαηαζηάζεζξ ημο ιοεζζημνδιαηζημφ ζφιπακημξ, είκαζ 

υηζ δ πναβιαηζηή γςή δεκ πνμζθένεζ ηέημζμο είδμοξ ζοκδέζεζξ. Ακηίεεηα, 

εεςνμφκ υηζ αοηέξ μζ ζοκδέζεζξ είκαζ απμηθεζζηζηά πνμκυιζμ ηδξ θμβμηεπκίαξ, δ  

μπμία ιπμνεί ηάθθζζηα κα ηζξ ηαεμνίζεζ. Έηζζ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ θμβμηεπκία είκαζ 

έκαξ πνμκμιζαηυξ πχνμξ ηαεμνζζιμφ ημο πενζεπμιέκμο εκκμζχκ, ηαεχξ ημ 

ζφιπακ ηςκ ένβςκ μνβακχκεηαζ, έηζζ χζηε κα ελοπδνεηεί ηδκ ηαηακυδζή ημοξ, 

ηάηζ πμο δε ζοιααίκεζ ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ. Ρμ ζοιπέναζια πμο ελάβμοκ απυ 

ηδκ παναπάκς παναηήνδζδ είκαζ υηζ μ ειπεζνζηυξ ηυζιμξ δεκ ελαζθαθίγεζ ηζξ 

δμιέξ εηείκεξ πμο εα επέηνεπακ ηδ κμδιαημδυηδζδ εειαηζηχκ υνςκ ημο 

θμβμηεπκζημφ ένβμο, υπςξ βζα πανάδεζβια μ υνμξ «κηεηενιζκζζιυξ» ζημ 

παναπάκς ένβμ. Ν ίδζμξ υνμξ είκαζ δοκαηυκ κα ακαθφεηαζ απυ άθθα ενεοκδηζηά 

πεδία, υπςξ δ θζθμζμθία ή δ ενδζηεία. Πηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, δ 

πναβιάηεοζδ ημο εέιαημξ ημο κηεηενιζκζζιμφ απυ ηδ θζθμζμθία ηαζ ηδ εεμθμβία 

παναηηδνίγεηαζ απυ ημοξ L&O ςξ ζοιπθδνςιαηζηή ηαζ υπζ ακηαβςκζζηζηή, ζημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηδκ πναβιαηεφεηαζ δ θμβμηεπκία.  Δδχ, εφθμβα, εα ιπμνμφζε 

κα δζαηοπςεεί δ απμνία  υζμκ αθμνά ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ ανκμφκηαζ ιζα 

πανυιμζα ζοιπθδνςιαηζηυηδηα ιεηαλφ δεζηήξ ηαζ θμβμηεπκίαξ, υηακ ηδκ 

ακαβκςνίγμοκ ηδ ζπέζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ θζθμζμθίαξ ηαζ θμβμηεπκίαξ 

βεκζηυηενα. 

 Δπζπθέμκ, εεςνμφκ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ ζημπζάξ ιε ηδκ μπμία 

ακηζιεηςπίγμοιε ηδ γςή  ημκ εκημπζζιυ ιεβάθςκ εειάηςκ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα. 

Δπζζδιαίκμοκ υηζ απ‟ αοηή ηδκ μπηζηή αθμνιάηαζ δ δζάεεζδ κα ακαβκςνίζμοιε 

ηδκ φπανλδ ιζαξ ιαεδζζαηήξ δζάζηαζδξ ζηδ θμβμηεπκία ηαζ ζδιεζχκμοκ υηζ ηέημζα 

εέιαηα, ζοκήεςξ, δεκ πνμηφπημοκ ζηδκ ηεηνζιιέκδ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ ιε «ηζξ 

απθέξ επζθμβέξ ηδξ ηαζ ημοξ αναποπνυεεζιμοξ ζηυπμοξ ηδξ». (TFL 445)  Ρμ 

ζοιπέναζιά ημοξ είκαζ υηζ, καζ ιεκ ελάβμκηαζ ιεβάθα εέιαηα απυ ηδ ιοεμπθαζία, 
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αθθά ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ηα ιεβάθα εέιαηα ηδξ θμβμηεπκίαξ είβμκηαζ ςξ 

grand clichés ηαζ δεκ πνμζεέημοκ ζημ δζακμδηζηυ, ζοβηζκδζζαηυ ηαζ δεζηυ ζφιπακ 

ηάηζ πμο δεκ πνμζθένεζ δ ίδζα δ γςή. Αηυιδ υιςξ ηζ υηακ δ θμβμηεπκία 

πνμζθένεζ ααεφηενδ ηαηακυδζδ ιεβάθςκ εειάηςκ, δ πναβιάηεοζδ είκαζ 

«θμβμηεπκζηή», ιε ηδκ έκκμζα υηζ δεκ έπεζ εθανιμβή ζηδκ πναβιαηζηή γςή. 

Ρεθζηά, οπμζηδνίγμοκ υηζ δ θμβμηεπκία απμηεθεί αλία, βζαηί είιαζηε αοηυ πμο 

είιαζηε, ακενχπζκα υκηα πμο γμφιε πεεαίκμοιε, αβαπάιε, ιζζμφιε ηαζ γμφιε ιαγί 

ιε άθθμοξ ακενχπμοξ. Αοηή δ δζαπίζηςζή ημοξ υιςξ ιμζάγεζ κα ακμίβεζ πανά κα 

ηθείκεζ ημ εέια. 

 

4.Α 7. Κξηηηθέο επηζεκάλζεηο 

Ν Gregory Currie, ηζξ απυρεζξ ημο μπμίμο  μζ L&O ζοπκά παναεέημοκ ζημ ένβμ 

ημοξ, επζζδιαίκεζ δφμ δζαζηάζεζξ ζηδ εεςνία ημοξ ζπεηζηά ιε ηδ ιδ-αθήεεζα, ηδκ 

ακαθοηζηή ηαζ ηδκ πμζμηζηή. ζμκ αθμνά ηδκ ακαθοηζηή δζάζηαζδ, ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία εεςνείηαζ ακαβηαία δ πνήζδ ηδξ αθήεεζαξ ηαηά ηδκ ακάθοζδ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, μζ L&O δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ 

οπμζηδνζηηέξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ ιδ  αθήεεζαξ, υπςξ μ Kendall Walton, ςξ πνμξ ηδ 

ιεβαθφηενδ έιθαζδ πμο δίκμοκ ζηδκ ημζκςκζηή πανά ηδκ ροπμθμβζηή δζάζηαζδ 

ηδξ θμβμηεπκίαξ.  Ν Currie, ςζηυζμ, δεκ πείεεηαζ υηζ οθίζηαηαζ μοζζαζηζηή 

δζαθμνμπμίδζδ απυ ημκ Walton.190  ζμκ αθμνά, υιςξ, ηδκ πμζμηζηή  δζάζηαζδ 

ηδξ εεςνίαξ ηδξ ιδ-αθδεείαξ,  o Currie ακαβκςνίγεζ ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηδξ 

πνμζθμνάξ ηςκ L&O.  Υζηυζμ, δ παναδμπή ηςκ L&O υηζ, δδθαδή, μζ βεκζηέξ 

πνμηάζεζξ πμο οπμκμμφκηαζ απυ ημοξ ζοββναθείξ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ιπμνμφκ 

κα αλζμθμβδεμφκ ιυκμ ςξ πνμξ ημ εκδζαθένμκ ημοξ, αθθά υπζ ςξ πνμξ ηδκ 

αθήεεζα ημοξ, εφθμβα πνμηαθεί  ηδκ ηνζηζηή ημο Currie, ηαεχξ, υπςξ ζςζηά 

επζζδιαίκεζ,: «ημ κα ελδβεί ηακείξ ημ εκδζαθένμκ πςνίξ ακαθμνά ζηδκ αθήεεζα δε 

ιμζάγεζ κα είκαζ ιζα πμθθά οπμζπυιεκδ ζηναηδβζηή».191 

ζμκ αθμνά ηδκ  πνμζπάεεζα ηςκ L&O κα οπμηαηαζηήζμοκ ηδκ έκκμζα ηδξ 

αθήεεζαξ ιε ηδκ ηαεμθζηυηδηα ημο εέιαημξ ημο ένβμο,  μ Currie, ιεηαλφ άθθςκ, 

παναηδνεί υηζ, αθήκμκηαξ μζ ζοββναθείξ ηδκ έκκμζα ηδξ ηαεμθζηυηδηαξ πςνίξ 

ελήβδζδ, ηαθμφκηαζ κα ακηζηνμφζμοκ ενιδκείεξ, ημο ηφπμο υηζ δ ηαεμθζηυηδηα 

ημο εέιαημξ ημο ένβμο αθμνά αθδεείξ ή αθδεμθακείξ ηαηαζηάζεζξ, ζηζξ μπμίεξ μζ 
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 Για τουσ L&O θ μυκοπλαςία ςυνδζεται με τθν πρόκεςθ, τθ διαμόρφωςθ και τθν επικοινωνία, ενϊ για τον 
Walton είναι θ λειτουργία που κζτει ςε κίνθςθ το παιχνίδι τθσ προςποίθςθσ (make believe) και  κακορίηει το τι 
κα φανταςτεί κανείσ. Οι ςυγγραφείσ αναγνωρίηουν ωςτόςο ότι θ διαφορά τουσ με το Walton δεν είναι τόςο 
κεμελιακι όςο κα μποροφςε να φανεί εκ πρϊτθσ όψεωσ αν και επιμζνουν ςτθν υιοκζτθςθ τθσ ζννοιασ τθσ 
πρακτικισ αντί γι’ αυτισ του παιχνιδιοφ αναφορικά με τθ μυκοπλαςία κακϊσ κεωροφν απαραίτθτθ τθν 
αποδοχι εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων ότι παίηουν κάποιο παιχνίδι διαφορετικά το παιχνίδι δεν υφίςταται. 
Οι επικαλφψεισ ωςτόςο μεταξφ τθσ δικισ τουσ κεωρίασ και εκείνθσ του Walton αναφορικά με τον κακοριςμό 
των φανταςιακϊν περιεχομζνων εκ μζρουσ τθσ μυκοπλαςίασ και τον προςδιοριςμό τθσ ανεξάρτθτα από 
ςθμαςιολογικζσ ζννοιεσ όπωσ θ αλικεια και θ αναφορά τουσ φζρνουν πιο κοντά του. (Βλ. L&O 1994:46-47) 
191
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άκενςπμζ ζοπκά ειπθέημκηαζ ηαζ ηςκ μπμίςκ μζ ζοκέπεζεξ έπμοκ γςηζηυ 

εκδζαθένμκ. Δνιδκείεξ μζ μπμίεξ, ζδιεζςηέμκ, θαίκμκηαζ απυθοηα εφθμβεξ.  

Ν θυαμξ ιήπςξ δ θμβμηεπκζηή αλία οπμηαπεεί ζ‟ αοηήκ ηδξ ζζημνίαξ, ηδξ 

θζθμζμθίαξ ή ηδξ επζζηήιδξ,  ημκ μπμίμ μ Currie δζααθέπεζ πίζς απυ ηδκ 

πνμζπάεεζα ηςκ L&O κα δζαπςνίζμοκ ηδ θμβμηεπκία απυ ηδκ αθήεεζα, 

ακηζιεηςπίγεηαζ, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, εάκ δ αθήεεζα εεςνδεεί ςξ έκαξ ιυκμ απυ 

ημοξ πανάβμκηεξ αλζμθυβδζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, επζζδιαίκμκηαξ, ςζηυζμ, ημκ 

ζδζαίηενμ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ θεζημονβεί ζημ πεδίμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ. 

Δπακένπεηαζ, επμιέκςξ, ημ εέια ηδξ ζφκδεζδξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ αθήεεζαξ ιε ημ 

πεδίμ εθανιμβήξ ηδξ ηαζ, υπςξ επζζδιάκεδηε ηαζ παναπάκς, ζηδκ ακαθμνά ζηζξ 

εεςνίεξ αθδεείαξ, ιε ηζξ βκςζηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο ειπθέημκηαζ ζημ εκ θυβς 

πεδίμ.  

Ν Mark Rowe192 επακένπεηαζ ι‟ έκα άνενμ ημο ζημ εέια ηδξ ηαεμθζηυηδηαξ ηςκ 

εειάηςκ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ. Ζ μπηζηή ελέηαζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ 

εειάηςκ αθμνά, ηαηά ημοξ L&O, ηδκ ηαηακμδζζιμηδηά  ημοξ ηαζ ηδ ζοιαμθή ηςκ 

ηαεμθζηχκ πνμηάζεςκ πμο ειπενζέπμοκ αθ‟ εκυξ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο ηνυπμο 

εζηίαζδξ ηαζ αθ‟ εηένμο ζηδκ ακάπηολδ ημο εκδζαθένμκημξ πμο πνμηαθμφκ ηα 

ζοβηεηνζιέκα εέιαηα. Νπμζαδήπμηε πεναζηένς ακάθοζδ αοηχκ ηςκ ηαεμθζηχκ 

πνμηάζεςκ αθμνά, ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ, άθθα πεδία (βζα πανάδεζβια, ημ εέια ηδξ 

εθεοεενίαξ ηδξ αμφθδζδξ ζηδ θζθμζμθία). Ν Rowe επζθέβεζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηδ 

εέζδ ηςκ L&O υηζ εέιαηα αθδεείαξ δεκ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ θμβμηεπκζηή 

αλζμθυβδζδ, ιε ηδκ πανάεεζδ παναδεζβιάηςκ απυ ζοββναθείξ, ηνζηζημφξ ηαζ 

ακαβκχζηεξ, ηα μπμία ημοξ δζαρεφδμοκ.   ζμκ αθμνά δε ηζξ ζοκέπεζεξ πμο 

έπμοκ αοηέξ μζ ζηάζεζξ απέκακηζ ζηδ ιοεμπθαζία, ηζξ εεςνεί αοημκυδηεξ.  

Ακαθενυιεκμξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο πμζδηή Keats ηαζ ηδξ ζογήηδζδξ πμο έπμοκ 

πνμηαθέζεζ μζ ηεθεοηαίμζ ζηίπμζ ηδξ Υδήξ ημο “On a Grecian Urn”, μ Rowe 

πνδζζιμπμζεί ςξ πανάδεζβια ημκ ηνζηζηυ Lionel Trilling ηαζ ηζξ παναηδνήζεζξ ημο 

ζπεηζηά ιε ηδκ αθήεεζα πμο εηθνάγεηαζ ζημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ ζηίπμοξ.  Νζ 

παναηδνήζεζξ αοηέξ ακηζηίεεκηαζ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ 

αθήεεζα μζ L&O. Δπζπθέμκ, δ ζογήηδζδ πμο πνμηάθεζακ μζ ζοβηεηνζιέκμζ ζηίπμζ, 

δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ Rowe κα εέζεζ ημ εέια ηδξ δοκαηυηδηαξ ή ιδ κα 

δζαπςνζζηεί δ αθήεεζα απυ ημ κυδια  αθθά ηαζ κα ηαηαδείλεζ ημκ ακαπυδναζημ 

νυθμ ηδξ αθήεεζαξ ζηζξ νδημνζηέξ ζηναηδβζηέξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ. (Rowe 

326) 

Ξενζπηχζεζξ, υπςξ ημ πμίδια ημο Alfred Housman, More Poems, ημ μπμίμ μ Rowe  

επζηαθείηαζ ςξ πανάδεζβια πμζήιαημξ πμο δεκ επζδέπεηαζ δναιαημονβζηή ακάθοζδ 

ηςκ πνμηαζζαηχκ ημο πενζεπμιέκςκ, εκχ, ηαοηυπνμκα, έπεζ ακαβκςνζζηεί δ 

ηαθθζηεπκζηή ημο αλία, ηυζμ απυ θμβμηέπκεξ (Julian Barnes) υζμ ηαζ ηνζηζημφξ 

(John Bayley ηαζ Christopher Ricks), ζοκδβμνμφκ, ηαηά ημκ Rowe, οπέν ηδξ 
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ελέηαζδξ ηδξ αθήεεζαξ ηδξ ημζιμεεςνίαξ πμο εηθνάγεζ, άπμρδ πμο εκζζπφεηαζ 

ηαζ απυ ηζξ δζαθςκίεξ πμο πνμηάθεζε. 

Ζ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ βεκζηχκ πνμηαζζαηχκ πενζεπμιέκςκ  απυ ημ εέια ημο 

θμβμηεπκζημφ ένβμο, υπςξ, βζα πανάδεζβια, ζημ ιοεζζηυνδια Anna Karenina, 

αθθά ηαζ δ αδοκαιία ημοξ κα θεζημονβήζμοκ ςξ δναιαημονβζηά ηεπκάζιαηα,  

θαίκεηαζ κα ζηενμφκ, ζφιθςκα ιε ημκ Rowe, ημοξ L&O απυ ηα ζηδνίβιαηα ηδξ 

ενιδκείαξ πμο επζπεζνμφκ ζπεηζηά ιε ηα βεκζηά πνμηαζζαηά πενζεπυιεκα πςνίξ ηδ 

ζοιαμθή ηδξ αθήεεζαξ. πςξ  ζςζηά επίζδξ επζζδιαίκεζ μ Rowe, ακ μζ 

θμβμηέπκεξ δεκ απέαθεπακ ζηδ δζαηφπςζδ βεκζηχκ αθδεεζχκ βζα ηδκ ακενχπζκδ 

ηαηάζηαζδ, εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ πνμηάζεζξ ζακ ηζ αοηέξ πμο 

ανίζημοιε ζηδκ εζζαβςβή ένβςκ, υπςξ ημ ιοεζζηυνδια Πεξεθάληα θαη 

Πξνθαηάιεςε ηδξ Jane Austen, μζ μπμίεξ δεκ είκαζ ηαεμθζηήξ θφζδξ.  Δπμιέκςξ, 

δ αθήεεζα ή ιδ ηςκ ηαεμθζηχκ αοηχκ πνμηαζζαηχκ πενζεπμιέκςκ δεκ ιπμνεί 

πανά κα αθμνά ηδ αλζμθυβδζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, είηε ηα πνμηαζζαηά αοηά 

πενζεπυιεκα ζοιιεηέπμοκ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μνβακχκεηαζ ακηίθδρδ ημο 

ηεζιέκμο είηε υπζ. Δδχ μ Rowe, υπςξ ηαζ μ Currie, επζζδιαίκεζ ηδκ ακαπυθεοηηδ 

ζφκδεζδ ημο εκδζαθένμκημξ εκυξ πνμηαζζαημφ πενζεπμιέκμο ιε ηδκ αθήεεζα ημο.  

Ξδβαίκμκηαξ έκα αήια πζμ πένα, μ Rowe ζοκδέεζ ηδκ αθήεεζα ηςκ οπμκμμφιεκςκ 

πνμηαζζαηχκ πενζεπμιέκςκ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ένβμο. 

Νζ L&O θαίκεηαζ, ςζηυζμ, κα θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ηδκ ηνζηζηή πμο αζηεί μ 

Rowe υηζ δεκ εεςνμφκ ακαβηαίμ κα εθέβλμοκ ηδ εεςνία ηδξ ιδ-αθήεεζαξ, ηδκ 

μπμία οζμεεημφκ ζε πενζπηχζεζξ ένβςκ πμο πενζέπμοκ μθμθάκενα θάεδ ή ρεφδδ. 

Πημ ένβμ ημο  Philosophy of Literature, μ Lamarque παναηδνμφιε υηζ επζπεζνεί κα 

εθέβλεζ ηδ εεςνία ηδξ ιδ - αθήεεζαξ.  Ρμ βεβμκυξ, ςζηυζμ υηζ επζηαθείηαζ ηδκ 

απθή δζαηάναλδ ημο θακηαζζαημφ πενζεπμιέκμο, ζε ακηζδζαζημθή ιε «ηάπμζα 

ζδιακηζηή αθήεεζα ημο ένβμο», πνμηεζιέκμο κα ελδβήζεζ ηδκ επίδναζδ ημο 

θάεμοξ ζηδκ απμηίιδζδ ημο ένβμο, δεκ πείεεζ, υπςξ έπεζ πνμακαθενεεί.   

Ζ πανάεεζδ θμβμηεπκζηχκ παναδεζβιάηςκ, ηα μπμία πενζέπμοκ επζζηδιμκζηέξ ηαζ 

άθθεξ ακαηνίαεζεξ ηαζ θάεδ ηαζ δ οζμεεημφιεκδ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ζοββναθείξ 

ζηάζδ, μδδβεί, ηαηά ημκ Rowe ζηδκ εηηίιδζδ υηζ, παν‟ υθμ πμο δ αθήεεζα ή δ 

ηαθά εδναζςιέκδ πεπμίεδζδ δεκ είκαζ μφηε ακαβηαία μφηε επανηήξ βζα ηδ 

θμβμηεπκζηή απμηίιδζδ, δ αθήεεζα παναιέκεζ πάκηα ανεηή ηαζ ημ ρεφδμξ πάκηα 

εθάηηςια, ημ ιέβεεμξ, ςζηυζμ, ηδξ γδιζάξ ηαζ ημο μθέθμοξ ελανηάηαζ ηαζ απυ ημ 

θμβμηεπκζηυ είδμξ πμο ημ πενζέπεζ. 

 Γεδμιέκμο υηζ ιέζα απυ ηα παναηζεέιεκα παναδείβιαηα, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ 

πμίδια ημο Larkin 193  υπμο πενζβνάθεηαζ εζθαθιέκα δ ηίκδζδ εκυξ ηφιαημξ, 

θαίκεηαζ κα πανειπμδίγεηαζ δ θακηαζία δ μπμία, ηαηά μιμθμβία ηαζ ηςκ L&O, 

είκαζ ααζζηή ζοκζζηχζα ηδξ απμηίιδζδξ εκυξ ένβμο ηέπκδξ ηαζ δδ θμβμηεπκζημφ, 

εα ιπμνμφζαιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ, ακ πνυηεζηαζ πνάβιαηζ βζα θάεμξ ηαζ υπζ 
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βζα ζηυπζιδ θμβμηεπκζηά παναπμίδζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, ηυηε ημ θάεμξ αοηυ 

έπεζ ζοκέπεζεξ ζηδκ αλία ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο. 

Αζθαθχξ, υπςξ παναηδνεί ηαζ μ Rowe, δ γδιζά είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ, υηακ ηα 

θμβμηεπκζηά ένβα πενζέπμοκ θάεδ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακενχπζκδ θφζδ, 

ηαεχξ μζ αθήεεζεξ πμο ηδκ αθμνμφκ, επζδνμφκ ηαηαθοηζηά ζηδκ πνυηθδζδ ημο 

ακαβκςζηζημφ εκδζαθένμκημξ. Ν ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μζ ηνζηζημί Leavis ηαζ 

Trilling αλζμθμβμφκ ηα ένβα ηςκ H. James ηαζ S. Anderson ακηίζημζπα ιε ηνζηήνζμ 

ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα ακαπανζζημφκ νεαθζζηζηά ηδ γςή ηαζ ηα πνυζςπα, είκαζ 

ηαηά ημκ Rowe παναδεζβιαηζηυξ. Ρδκ ίδζα αοηή ηνζηζηή  μζ L&O εα ηδκ απέννζπηακ 

ςξ ηαηδβμνζαηυ ζθάθια. Ξδβαίκμκηαξ έκα αήια πζμ πένα μ Rowe είβεζ ημ εέια 

ηδξ αθααενήξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηςκ ζοκεπεζχκ πμο αοηή έπεζ ηυζμ ζηδ 

ζοιπενζθμνά ηςκ θμβμηεπκζηχκ δνχςκ υζμ ζηδκ αθδεμθάκεζα ημο υθμο ένβμο, 

ιέπνζ ηαζ ημο ζδιείμο κα απμηθείεηαζ δ δοκαηυηδηα έηδμζήξ ημο. Ζ ζοβηεηνζιέκδ 

ακαθμνά ακαδεζηκφεζ, ηαηά ημκ Rowe, ιε έκακ αηυιδ ηνυπμ ηδ ζοκάθεζα ηδξ 

αθήεεζαξ ιε ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ. ζμ βζα ηδκ πενίπηςζδ πμο οζμεεημφκηαζ απυ 

δζαθμνεηζηά θμβμηεπκζηά ένβα  ακηίεεηα βεκζηά πνμηαζζαηά πενζεπυιεκα, αοηυ, 

υπςξ ζςζηά επζζδιαίκεζ μ Rowe, δεκ απμηεθεί απυδεζλδ ηδξ αηαηαθθδθυηδηαξ ηδξ 

αθήεεζαξ βζα ηδκ εηηίιδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, υπςξ οπμκμμφκ  μζ L&O, 

αθθά απθά ημ πυζμ δφζημθμ είκαζ κα πνμζεββζζηεί δ αθήεεζα (δ μπμία, υπςξ έπεζ 

ακαθενεεί, ιπμνεί κα εζδςεεί ηαζ ςξ ημ υνζμ ζημ μπμίμ ηαηαηείκμοκ μζ ένεοκέξ 

ιαξ). 

Ν Rowe επζζδιαίκεζ, επίζδξ, ημ βεβμκυξ υηζ ηα ίδζα ηα ηαηδβμνήιαηα πμο 

πνδζζιμπμζμφκ μζ ηνζηζημί ηδξ θμβμηεπκίαξ, απμδεζηκφμοκ ηδ ζοκάθεζα ηδξ 

αθήεεζαξ ιε ημοξ αλζμθμβζημφξ παναηηδνζζιμφξ ημοξ ηςκ ελεηαγυιεκςκ ένβςκ. 

(Rowe 338) (αοηυ ημ επζπείνδια υιςξ, υπςξ ζδιεζχεδηε ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο 

ημ πνδζζιμπμζμφκ μζ L&O, δεκ είκαζ ζζπονυ) 

Ρέθμξ μ Rowe επζζδιαίκεζ ημ βεβμκυξ υηζ μ ααειυξ ηδξ αθάαδξ πμο πνμηαθεί έκα 

θάεμξ ζηδκ εηηίιδζδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο, ελανηάηαζ ηαζ απυ ημ είδμξ ημο, 

ηαεχξ δζαθμνεηζηέξ πνμζδμηίεξ ζοκμδεφμοκ ηδκ ακάβκςζδ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ. 

πςξ απμδεζηκφεζ ημ πανάδεζβια ηςκ ζζημνζηχκ ιοεζζημνδιάηςκ (μ Rowe 

ακαθένεζ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ δζυνεςζδξ ημο Dickens ακαθμνζηά ιε ηα 

πανημκμιίζιαηα ιίαξ θίναξ ηα μπμία ημπμεεημφζε ζε εζθαθιέκδ πνμκζηά 

πενίμδμ), δ ζζημνζηή αηνίαεζα έπεζ ηδ ζδιαζία ηδξ. 

Ρμ ζοιπέναζια ημο Rowe είκαζ υηζ μζ L&O, ακ ηαζ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ 

αιθζαμθίεξ βζα ημ ηαηά πυζμ δ αθήεεζα ζοκεζζθένεζ ζηδκ  θμβμηεπκζηή αλία, δεκ 

ηαημνεχκμοκ κα πείζμοκ υηζ ηάηζ ηέημζμ δε ζοιααίκεζ. 

Ζ ιέεμδμξ ηδξ πανάεεζδξ παναδεζβιάηςκ ηνζηζηχκ πνμζεββίζεςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ οζμεεηείηαζ ηαζ απυ άθθεξ ηνζηζηέξ πνμζεββίζεζξ ημο ένβμο 

ηςκ L&O. Ποβηεηνζιέκα μ Alex Neill194 ζηδκ ηνζηζηή πμο ημοξ αζηεί, ακαθένεηαζ 
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ζηδκ πενίπηςζδ ημο ηνζηζημφ Lionel Trilling, μ μπμίμξ, υηακ δζενςηάηαζ βζα ημ 

ιεβαθείμ ημο ιοεζζημνήιαημξ Huckleberry Finn, εεςνεί υηζ δ δφκαιή ημο 

μθείθεηαζ ζηδκ απυδμζδ ηδξ αθήεεζαξ. Ν Neill ακαβκςνίγεζ ζηδκ άπμρδ αοηή ημο 

Trilling ηδ ζοκέπζζδ ηδξ οπεναζπζζηζηήξ βναιιήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηδκ μπμία 

παναηηδνίγεζ δ ακενςπζζηζηή πανάδμζδ πμο έπεζ ςξ αθεηδνία ημκ Ανζζημηέθδ. Υξ  

ημζκυ βκχνζζια μ Neill πνμαάθθεζ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ δοκαιζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ 

κα θεζημονβεί ςξ πδβή βκχζδξ. Π‟ αοηυ ημ πθαίζζμ μ Trilling ακαδεζηκφεζ ηδκ 

πεζζηζηυηδηα, ηδ θμβζηυηδηα ηαζ ηδκ αθήεεζα ηςκ ζδεχκ ςξ ακαβηαία ζημζπεία ημο 

θμβμηεπκζημφ ένβμο ζηα μπμία εα πνέπεζ κα εζηζάγεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ δ 

θμβμηεπκζηή ηνζηζηή. 

Νζ L&O, ακ ηαζ μπαδμί ηδξ ακενςπζζηζηήξ πανάδμζδξ, δεκ οζμεεημφκ ηζξ 

παναδμπέξ ηδξ παναδμζζαηήξ ακενςπζζηζηήξ ακηίθδρδξ ζπεηζηά ιε ηδ βκςζηζηή 

δζάζηαζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδ ζοκαηυθμοεδ ζφκδεζή ηδξ ιε ηδκ αθήεεζα.  Υξ 

ακενςπζζηέξ, υιςξ, ηαθμφκηαζ κα  οπεναζπζζημφκ ιία αιζβχξ θμβμηεπκζηή αλία, 

απαθθαβιέκδ ςζηυζμ απυ ηδκ ακαβηαζυηδηα ακηαπυηνζζδξ ζημ αίηδια ηδξ 

αθήεεζαξ . 

O Neill ελεηάγεζ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ μζ L&Ν επζιέκμοκ ηυζμ ζημκ 

εκημπζζιυ ηδξ θμβμηεπκζηήξ αλίαξ ζηδκ πανμοζίαζδ ηαζ ακάπηολδ «εειάηςκ» ιε 

ηνζηήνζμ ημ εκδζαθένμκ πμο πνμηαθμφκ.  Ξζζηεφμοκ υηζ, υηακ εκημπίγμοκ αοηυ 

πμο εεςνμφκ ςξ ζδζαίηενδ θμβμηεπκζηή αλία, οπεναζπίγμκηαζ, ηαοηυπνμκα, αοηυ 

πμο, ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ, ζοβηεκηνχκεζ ηα πονά ηδξ ζφβπνμκδξ θμβμηεπκζηήξ 

εεςνίαξ. Ν Neill εεςνεί πανελδβδιέκδ ή ημοθάπζζημκ οπεναμθζηή ηδκ άπμρδ ηςκ  

L&O υηζ δ επίεεζδ ηδξ ηνζηζηήξ ηαηεοεφκεηαζ ζημ εκδζαθένμκ πμο πνμηαθεί δ 

θμβμηεπκία.  Ακ δεκ παναβκχνζγακ άθθμοξ ζηυπμοξ ηδξ ζφβπνμκδξ ηνζηζηήξ, δ 

οπενάζπζζή ημοξ εα ήηακ πζμ εκδζαθένμοζα. 

Ζ ηνζηζηή ημο Noël Carroll ζημ ένβμ ηςκ L&O επζζδιαίκεζ ηαηανπάξ ηδκ ημζκή 

ημζκςκζηή δζάζηαζδ, ηδκ μπμία μζ ζοββναθείξ απμδίδμοκ ζημοξ, ηαηά η‟ άθθα 

δζαηνζημφξ υνμοξ, ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδξ ιοεμπθαζίαξ. Κ‟ αοηυ ημκ ηνυπμ, ηαηά 

ηδ βκχιδ ημο, ηαημνεχκμοκ κα ακηζδζαζηείθμοκ ηαζ ηζξ δφμ έκκμζεξ απυ ηδκ 

αθήεεζα, εθ‟ υζμκ εηείκεξ βίκμκηαζ ηαηακμδηέξ ιέζα απυ ηδ ζπέζδ, δ μπμία 

πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ πνυεεζδ ημο ζοββναθέα ηαζ ηδκ ακηαπυηνζζδ ημο 

ακαβκχζηδ, εκχ δ αθήεεζα βίκεηαζ ηαηακμδηή ιέζα απυ ηδ ζπέζδ βθχζζαξ ηαζ 

ηυζιμο.  

Ν Carroll, αθμφ εκημπίζεζ ημ ζηυπμ ημο ένβμο ηςκ L&O  ζηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ 

εεςνίαξ βζα ηδ θμβμηεπκζηή αλία, πνμπςνά ζηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ πμνείαξ, ηδκ 

μπμία μζ ζοββναθείξ αημθμοεμφκ βζα ηδκ επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο, πμνεία ηδκ 

μπμία παναηηδνίγεζ ςξ ανζζημηεθζηή. Δπζπεζνχκηαξ κα δζενεοκήζμοκ ηδκ μοζία 

ηδξ θμβμηεπκίαξ, πνμζδζμνίγμοκ ηδ θεζημονβία ηδξ ηαζ ζηδκ επίηεολδ ηδξ 

θεζημονβίαξ ηδξ εκημπίγμοκ ηδ θμβμηεπκζηή αλία. Ν ακαβκχζηδξ ειπθεηυιεκμξ ζε 

έκα ζπήια ημ μπμίμ μνζμεεηείηαζ απυ ηδκ πνυεεζδ ημο ζοββναθέα ηαζ ηδκ 

ακηαπυηνζζδ ημο ακαβκχζηδ, ηαθείηαζ κα ακαβκςνίζεζ υηζ πνυεεζδ ημο 

ζοββναθέα είκαζ κα πνμηαθέζεζ ζημκ ακαβκχζηδ  ιία ζοβηεηνζιέκδ ακηίδναζδ, δ 
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μπμία παναηηδνίγεηαζ ςξ θμβμηεπκζηή.  Ρδ θμβμηεπκζηή ακηίδναζδ ζοκζζημφκ δ 

πνμζδμηία ημο ακαβκχζηδ κα ζοκακηήζεζ αθ‟ εκυξ έκα πενζεπυιεκμ εκδζαθένμκ 

βζα ημκ άκενςπμ (ιέζς ηδξ ιίιδζδξ) ηαζ αθ‟ εηένμο ιία ιμνθή επανηχξ 

πμθφπθμηδ ηαζ ζοκεηηζηή, δ μπμία εα πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ ιε ιία μπηζηή βςκία. 

Αημθμφεςξ μζ L&O εκημπίγμοκ, υπςξ επζζδιαίκεζ μ Carroll, ηδ θμβμηεπκζηή αλία 

ζηδ ιζιδηζηή ηδξ δζάζηαζδ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, δζενεοκμφκ ημ παναηηήνα ηδξ. Απυ 

ηζξ ηνεζξ πζεακέξ ζπέζεζξ ηδξ ιε ημκ ηυζιμ, ηδκ αθήεεζα, ηδκ ακαθμνά ηαζ ηδ 

ζπέζδ πμο ακαγδηά ιζα ηαηά ημ δοκαηυκ ζηακμπμζδηζηή απάκηδζδ ζημ ενχηδια 

γηα πνην πξάγκα γίλεηαη ιόγνο , επζθέβμοκ ηδκ ηνίηδ, δ μπμία ακαγδηά απάκηδζδ 

ζημ ενχηδια ημο ακαβκχζηδ ζε  ηζ αθμνά ημ ένβμ. Ζ απάκηδζδ, ηαηά ημοξ L&O, 

πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ζημ εέια ημο ένβμο ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηζξ εειαηζηέξ 

έκκμζεξ, μζ μπμίεξ επζπεζνμφκ κα ημ εκμπμζήζμοκ ηαζ κα ζοκεέζμοκ ηζξ 

θεπημιένεζέξ ημο ζ‟ έκα ζοκεηηζηυ υθμκ. πςξ ελδβεί μ Carroll, μζ εειαηζηέξ 

έκκμζεξ υπςξ π.π. δ «θααονζκεχδδξ θφζδ ημο κυιμο» ζημ ένβμ ημο Θάθηα Ζ 

Γίθε, επζπεζνμφκ κα ζοβηενάζμοκ θεπημιένεζεξ ημο ένβμο πμο αθμνμφκ ηδ 

Φακηαζία, ηδκ αηιυζθαζνα, ηα βεβμκυηα ηαζ ηζξ δζαεέζεζξ. 

Κεηά ηδκ πενζβναθή ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ μζ L&O ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ θφζδ 

ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδ θμβμηεπκζηή αλία, μ Carroll πνμπςνά ζηδκ ηνζηζηή ημο. Ζ 

ηνζηζηή ημο εζηζάγεηαζ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ L&O αζηζμθμβμφκ ηδκ αλζαηή 

δζάζηαζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ακηζδζαζηέθθμκηάξ ηδκ πνμξ ηδκ πενζβναθζηή δζάζηαζδ 

ηδξ ιοεμπθαζίαξ. Ζ έκζηαζδ ημο Carroll είκαζ υηζ, ακ μ παναηηδνζζιυξ εκυξ ένβμο 

ςξ θμβμηεπκζημφ είκαζ απμηέθεζια ημο εκημπζζιμφ ηδξ πνυζηθδζδξ ημο 

ζοββναθέα πνμξ ημκ ακαβκχζηδ κα ημ ελενεοκήζεζ πνμηεζιέκμο κα ακαηαθφρεζ 

ημ εέια ημο, ηυηε ημ υθμ ενχηδια είκαζ πναβιαημθμβζηυ ηαζ υπζ αλζαηυ.  

Ρέθμξ, μ Carroll επζζδιαίκεζ υηζ ιπμνεί κα πνμηθδεεί ιία εκδεπυιεκδ ζφβποζδ 

ζηδκ ενιδκεία ηδξ θμβμηεπκζηήξ απμηίιδζδξ πμο επζπεζνμφκ μζ L&O. 

Ποβηεηνζιέκα, εεςνεί υηζ ζοβπέμοκ ηδκ εηηίιδζδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο ιε 

ηδκ αηαδδιασηή θμβμηεπκζηή ηνζηζηή, δ μπμία απμηζιά έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ ζηδ 

αάζδ ηδξ εειαηζηήξ ένεοκαξ. Θάηζ ημ μπμίμ οπαζκζπεήηαιε ςξ πνυαθδια ηδξ 

ημπμεέηδζήξ ημοξ ηαζ παναπάκς. Θαηά ημκ Carroll, ζηακμπμζδηζηυηενδ εα ήηακ 

ιία θμβμηεπκζηή απμηίιδζδ ιε ηνζηήνζμ ηδκ ηαηάθθδθδ ζοβηζκδζζαηή ηαζ 

αζζεδηζηή ακηαπυηνζζδ ημο ακαβκχζηδ ζημ ηείιεκμ. Θαζ ζημκ Carroll, υπςξ ηαζ 

ζηδκ Denham195 δζαθαίκεηαζ ιία ακηίζημζπδ πνμζπάεεζα ζφγεολδξ οπμηεζιεκζηχκ 

ηαζ ακηζηεζιεκζηχκ ζημζπείςκ ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, υπςξ 

θαίκεηαζ κα οπμδδθχκεζ δ απυπεζνα κα ζοιπενζθδθεμφκ ζοβηζκδζζαηά ηαζ 

αζζεδηζηά ζημζπεία ζηδκ εηηίιδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο. 

πςξ πνμηφπηεζ, θμζπυκ, απυ ηζξ ηνζηζηέξ πμο δέπηδηακ μζ απυρεζξ ηςκ  L&O 

ζπεηζηά ιε ηα παναηηδνζζηζηά πμο ζοκζζημφκ ηδκ αζζεδηζηή αλία ημο 

θμβμηεπκζημφ ένβμο ηαζ ημ ηαηάθθδθμ ηνζηήνζμ αλζμθυβδζδξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

δδιζμονβίαξ, μζ εέζεζξ ημοξ δέπηδηακ ηα πονά απ‟ πμθθέξ πθεονέξ. Ηδζαίηενα 

επζηνίεδηε δ πνμζπάεεζά ημοξ κα ζοιπενζθάαμοκ ηδκ έκκμζα ημο εκδζαθένμκημξ 

                                                           
195

 Για τθν αντίλθψθ τθσ Denham αναφορικά με τθν εκτίμθςθ του λογοτεχνικοφ ζργου βλ. το 6
ο
 κεφάλαιο 
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ζηα ηνζηήνζα απμηίιδζδξ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο, ηδκ μπμία υιςξ δζαπςνίγμοκ 

απυ ηδκ έκκμζα ηδξ αθήεεζαξ, υπςξ ηαζ δ πνμζπάεεζά ημοξ κα απμδεζιεφζμοκ 

μπμζαδήπμηε αλζμθμβζηή ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ηδ θμβμηεπκία απυ ημοξ ζηυπμοξ ηαζ 

ηζξ επζδζχλεζξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ.  

Ξμθθέξ ηνζηζηέξ επζζδιάκζεζξ έπμοκ δζαηοπςεεί πανάθθδθα ιε ηδκ πανμοζίαζδ 

ηςκ απυρεςκ ηςκ ζοββναθέςκ βζα επζιένμοξ πανάβμκηεξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

πναηηζηήξ, υπςξ δ θεζημονβία ηδξ Φακηαζίαξ ηαζ δ θφζδ ηαζ μζ δζαζοκδέζεζξ ημο 

εέιαημξ ιε άθθεξ πναηηζηέξ, υπςξ δ θζθμζμθία ηαζ δ ενδζηεία.  Πημ ζδιείμ αοηυ, 

ηθείκμκηαξ ηδκ πανμοζίαζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ένβμο ηςκ L&O, εα ήεεθα κα 

ζπμθζάζς ημ επζπείνδια πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ ζοββναθείξ βζα κα οπμζηδνίλμοκ 

υηζ δ θμβμηεπκία δεκ ζοκδέεηαζ ιε ηδ γςή, πανυθμ πμο ακαβκςνίγμοκ ζε ιζα 

ηέημζμο είδμοξ εκδεπυιεκδ ζφκδεζδ ιία ζδζαίηενδξ θφζδξ βκςζηζηή δζάζηαζδ. Ρμ 

επζπείνδιά ημοξ είκαζ υηζ, ακ δε εέθμοιε δ θμβμηεπκία κα είκαζ ημζκυημπδ υζμ ηαζ 

δ πναβιαηζηή γςή, εα πνέπεζ κα ηδξ επζηνέρμοιε κα ακαθένεηαζ ζε ιεβάθα 

εέιαηα ηεκηνζημφ ακενςπίκμο εκδζαθένμκημξ, ηα μπμία ηδξ ελαζθαθίγμοκ 

ζδζαίηενμ αλζαηυ αάνμξ ζημ πμθζηζζιζηυ ιαξ ζφιπακ, εκχ, ηαοηυπνμκα, ηδκ 

απμιαηνφκμοκ ηαζ ηδκ απμζοκδέμοκ απυ ηδκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή, δ μπμία 

οθίζηαηαζ ςξ έκα ακμνβάκςημ ηαζ άηαηημ πθαίζζμ αοηχκ ηςκ εειάηςκ, 

οπανλζαηχκ, δεζηχκ, ημζκςκζηχκ, πμθζηζηχκ η.ά. Ζ θμβμηεπκία, υπςξ ηαζ δ 

θζθμζμθία, δζαιμνθχκεζ έκα πθαίζζμ πανμοζίαζδξ αοηχκ ηςκ εειάηςκ, ημ μπμίμ, 

ςζηυζμ, ηαηά ημοξ L&O,  δε ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πναβιαηζηή γςή, ιέζα ζηδκ μπμία 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ηα εέιαηα αοηά. Κ‟ αοηή ημοξ ηδκ ηεθεοηαία επζζήιακζδ 

ζπεφδμοκ κα απακηήζμοκ ζ‟ εηείκμοξ ημοξ θζθμζυθμοξ, μζ μπμίμζ αθέπμοκ ζημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πεζνίγεηαζ δ θμβμηεπκία ηα βκςζηζηά, δεζηά ηαζ ιεηαθοζζηά 

εέιαηα, πζεακέξ απακηήζεζξ ζηα ενςηήιαηα πμο εέημοκ μζ ζοβηεηνζιέκμζ 

θζθμζμθζημί ημιείξ.  πςξ δζαηείκμκηαζ μζ ζοββναθείξ, μζ μπμζεζδήπμηε 

απακηήζεζξ αοηχκ ηςκ εειάηςκ, αθμνμφκ ιυκμ ημ θμβμηεπκζηυ ζφιπακ πμο 

δδιζμονβεί έκαξ ζοββναθέαξ. Αοηή ημοξ δ ημπμεέηδζδ, ςζηυζμ, ημοξ ζηενεί ηδ 

δοκαηυηδηα κα δζηαζμθμβήζμοκ ηδ ζπμοδαζυηδηα πμο δζαπνμκζηά ακαβκςνίγμοκ 

ζηδ θμβμηεπκία μζ δζάθμνμζ πμθζηζζιμί. Γζ‟ αοηυ ηαζ μθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ακάθοζή 

ημοξ,  ηθείκμοκ πνμξ ημκ αζζεδηζζιυ, ημκ μπμίμ κςνίηενα, υιςξ, έπμοκ 

απμηδνφλεζ.  

Νζ L&O δεκ είκαζ ζςζηυ κα ηαηδβμνδεμφκ υηζ ακηζθαιαάκμκηαζ πενζμνζζιέκα ημ 

ακηζηείιεκμ πμο ελεηάγμοκ ιέζα απυ ηδ δζηή ημοξ θζθμζμθζηή μπηζηή.  ηακ 

πναβιαηεφμκηαζ ημοξ πανάβμκηεξ  πμο ζοκζζημφκ ηδ θμβμηεπκζηή πναηηζηή, 

ζοιπενζθαιαάκμοκ υθα ηα ηφνζα αθθά ηαζ δεοηενεφμκηα παναηηδνζζηζηά ηδξ, 

ηαεχξ ηαζ ηζξ πζεακέξ ζοκδέζεζξ ηαζ αθθδθμεπζδνάζεζξ πμο παναηδνμφκηαζ ιε 

άθθεξ πναηηζηέξ. Απμιμκχκμκηαξ, υιςξ, ηδκ ηέπκδ απυ ηδ γςή, ηδξ ζηενμφκ ηδ 

δοκαηυηδηα κα ζοκδζαθέβεηαζ ιε ημ πμθοδζάζηαημ, ζζημνζηά ειπεδςιέκμ, 

ημζκςκζηυ, δζακμδηζηυ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηυ μκ ζημ μπμίμ απεοεφκεηαζ, εηηυξ απυ 

ηδκ πενίπηςζδ πμο πανμοζζάγεζ ζ‟ αοηυ έκα δζαθμνεηζηυ ζφιπακ.  Έηζζ δ 

θμβμηεπκία, πανά ημκ πμθοδζάζηαημ παναηηήνα ηςκ εειάηςκ ηδξ ηαζ ηζξ 

πμθφπθμηεξ ηαηαζηάζεζξ πμο εηθνάγεζ, πάκεζ ηα ενείζιαηα ζηα μπμία ζηδνίγεηαζ 
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δζαπνμκζηά δ αλία ηδξ.  Αοηυ ζοιααίκεζ, βζαηί, ακ ημ ζφιπακ πμο δζαιμνθχκεηαζ 

ιέζα ζε έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ, δεκ ιπμνεί μφηε ηακ κα ζδςεεί ζακ πνυηαζδ πμο 

εα ιπμνμφζε κα ζοβηνζεεί, κα γοβζζηεί ηαζ κα αλζμθμβδεεί ιε ηνζηήνζμ 

πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ηαζ αλίεξ, ηυηε έπμοιε ημ δζηαίςια κα δζενςηδεμφιε ακ ηα 

θμβμηεπκζηά ένβα, πανά ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ εειάηςκ ημοξ,  

ηαημνεχκμοκ κα οπδνεηήζμοκ έκα αλζαηυ ζφζηδια, ημ μπμίμ λεπενκά ηα υνζα ηδξ 

αοημακαθμνζηυηδηαξ ηαζ ηδξ αοημαπμιυκςζδξ πμο επζαάθθεζ ημ ζφκεδια «δ 

ηέπκδ βζα ηδκ ηέπκδ». Έηζζ, αοηυ πμο εα ιπμνμφζαιε κα ηαηαθμβίζμοιε ζημοξ 

ζοββναθείξ είκαζ υηζ παίνκμοκ ιε ημ έκα πένζ αοηυ πμο δίκμοκ ιε ημ άθθμ. Ζ 

απνμεοιία ημοξ κα δμοκ ηδ θμβμηεπκία ζακ ιία ακμζπηή ζηδκ ακενχπζκδ 

ηαηάζηαζδ πμθζηζζιζηή πναηηζηή, δ μπμία έπεζ δζυδμοξ επζημζκςκίαξ ιε ηζξ άθθεξ 

πναηηζηέξ ηαζ μ θυαμξ ηδξ οπαβςβήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηονίςξ ζηδ θζθμζμθία, 

ημοξ μδδβμφκ ζε παθζκδνμιήζεζξ ηαζ αζοκέπεζεξ, υπςξ οπμδδθχκμοκ ηαζ μζ υνμζ 

ελδηαθέξνλ ηαζ  ζεκαληηθόηεηα, ημοξ μπμίμοξ πνδζζιμπμζμφκ βζα κα 

παναηηδνίζμοκ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ θμβμηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ.  Νζ υνμζ αοημί δεκ 

ιπμνμφκ κα κμδεμφκ ζηδκ αζθαθή απυζηαζδ απυ ηδκ αθήεεζα αθθά μφηε ηαζ απ‟ 

ημκ ηυζιμ υπμο μζ ζοββναθείξ επζεοιμφκ κα ημοξ ημπμεεηήζμοκ δζαπςνίγμκηάξ 

ημοξ απυ ηάεε βκςζηζηή δναζηδνζυηδηα.  

Ν Lamarque, ανηεηά πνυκζα ιεηά ηδκ ελέηαζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

αθήεεζαξ, δζεονφκεζ ηδ θζθμζμθζηή ημο πνμζέββζζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ιε  ζηυπμ 

ηδκ πθήνδ ελέηαζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο πεδίμο δδιζμονβίαξ ζηα πνυηοπα ηδξ 

Ανζζημηεθζηήξ Πνηεηηθήο. 

Ξνυηεζηαζ βζα ιζα ζοζηδιαηζηή θζθμζμθζηή ιεθέηδ ηδξ θμβμηεπκίαξ υπμο ηα 

ζοζηαηζηά ζημζπεία ηδξ θμβμηεπκζηήξ πναηηζηήξ θςηίγμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ 

ακαδεζηκφμκηαξ ηυζμ ηδκ ζζημνζηή δζαδνμιή ημοξ, υζμ ηαζ ηζξ παναιέηνμοξ πμο 

ζοκεέημοκ ηδ θζθμζμθζηή ημοξ οπυζηαζδ. Έηζζ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ ακέηορακ 

ηαηά ηδκ πναβιάηεοζδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ αθήεεζαξ, ζογδημφκηαζ εη κέμο, αθθά 

αοηή ηδ θμνά ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ αοημηεθή ζοζηαηζηά ζημζπεία ηδξ θμβμηεπκίαξ 

ςξ ηέπκδξ.  

Ρμ εκδζαθένμκ ηδξ ακαθοηζηήξ αοηήξ θζθμζμθζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, 

υζμκ αθμνά  ημοξ ζηυπμοξ πμο επζδζχηεζ δ  πανμφζα δζαηνζαή, είκαζ ιεβάθμ, 

δζυηζ, εηηυξ απυ ηδκ πναβιάηεοζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ αθήεεζαξ, ηδκ 

μπμία επζπεζνεί μ Lamarque ηαζ ζ‟ αοηυ ημ ένβμ, πνμηφπημοκ υνμζ πμο άπημκηαζ 

ηςκ βκςζζμθμβζηχκ ηαζ αλζμθμβζηχκ δζενεοκήζεςκ ημο πανυκημξ εβπεζνήιαημξ. 

Έκκμζεξ, υπςξ εηείκεξ ηδξ εζηθήο ζνβαξόηεηαο ή ηδξ ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

θαληαζηαθήο αληαπόθξηζεο ηνπ αλαγλώζηε, μζ μπμίεξ ακαηφπημοκ απυ ηδ 

θζθμζμθζηή πνμζέββζζδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ πναηηζηήξ εη ιένμοξ ημο Lamarque, 

ζοιπθδνχκμοκ ηαζ επεηηείκμοκ ηζξ πνμζεββίζεζξ πμο επζπείνδζε μ ζοββναθέαξ 

ζημ πνμδβμφιεκμ ένβμ ημο, εκχ, ηαοηυπνμκα, ακμίβμοκ πνμμπηζηέξ δζαθυβμο ιε 

ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ πναηηζηήξ, ηδκ μπμία πνμηείκεζ δ πανμφζα 

ενβαζία.  
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4.Β  Η Φηινζνθία ηεο Λνγνηερλίαο θαηά  Lamarque.  

Δηζαγσγηθέο επηζεκάλζεηο 

Πημ αζαθίμ ημο H Φηινζνθία ηεο Ινγνηερλίαο (The Philosophy of Literature, ζημ 

ελήξ PL) μ  Lamarque ηονίςξ πανμοζζάγεζ έκα εονφ θάζια θζθμζμθζηχκ ηαζ 

εεςνδηζηχκ πνμζεββίζεςκ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ θζβυηενμ δζαηοπχκεζ, ακαθφεζ ή 

ηεηιδνζχκεζ ηζξ δζηέξ ημο ημπμεεηήζεζξ ζπεηζηά ιε ημ εέια.  Έηζζ, ημ αζαθίμ 

πανέπεζ έκα πθμφζζμ οθζηυ θζθμζμθζημφ πνμαθδιαηζζιμφ, ηαεχξ ζοπκά 

ακαδεζηκφεζ πμθφ θεπηέξ πηοπέξ ηςκ εειάηςκ πμο άπημκηαζ ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

πναηηζηήξ.  Ξαν‟ υθ‟ αοηά, οπάνπμοκ ζδιεία υπμο μ Lamarque  επζπεζνεί κα 

ζηδνίλεζ ηζξ ακηζννήζεζξ ημο ζπεηζηά ιε μνζζιέκεξ θζθμζμθζηέξ πνμζεββίζεζξ, εκχ 

αθθμφ επζπεζνεί κα ακαπηφλεζ ζφκημια ηζξ απυρεζξ ημο. Δπεζδή μνζζιέκεξ απυ ηζξ 

απυρεζξ αοηέξ έπμοκ πανμοζζαζηεί πζμ ακαθοηζηά ζημ πνμδβμφιεκμ αζαθίμ ημο, 

Truth Fiction and Literature, δε εα ήηακ επζζηδιμκζηά αδυηζιμ κα ζοζπεηίζμοιε 

ηζξ απυρεζξ αοηέξ, υπςξ δζαηοπχκμκηαζ ζηα δφμ αζαθία, επζζδιαίκμκηαξ ηα ζδιεία 

ζηα μπμία δζαθμνμπμζμφκηαζ ή δζεονφκμκηαζ.  

Ρα ηεθάθαζα, ηα μπμία πανμοζζάγμοκ ημ ιεβαθφηενμ θζθμζμθζηυ εκδζαθένμκ υπζ 

ιυκμ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ πανμφζδξ   δζαηνζαήξ, αθθά ηαζ βεκζηυηενα, είκαζ ηα 

ηεθεοηαία ηεθάθαζα ημο αζαθίμο ηαζ ηονίςξ απυ ημ 5μ έςξ ημ 7μ ηεθάθαζμ πμο 

αθμνμφκ ηδ Κοεμπθαζία, ηδκ Αθήεεζα ηαζ ηδκ Αλία. 

Υξ εη ημφημο, επζπεζνχκηαξ κα απμηζιήζμοιε ημ αζαθίμ, εα πανμοζζάζμοιε 

ζοκμπηζηά ηα πνχηα ηεθάθαζα ιε ζημπυ κα ακαδείλμοιε ηδ ζοκεζζθμνά ημο ζηδκ 

απμηφπςζδ ημο ιςζασημφ, ημ μπμίμ δζαιμνθχκμοκ μζ πμζηίθεξ θζθμζμθζηέξ 

απυρεζξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί βζα ηδ θμβμηεπκία, ηαεχξ ηαζ ηδ ζοιαμθή ημο ζηδ 

δζεοηνίκζζδ ηυζμ ηςκ  εκκμζχκ υζμ ηαζ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ ημιέςκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θμβμηεπκζηή παναβςβή. Θα επζιείκμοιε, υιςξ, ζηδκ ακαθοηζηή 

πανμοζίαζδ ηςκ εέζεςκ ηαζ ηςκ ακηζπαναεέζεςκ, μζ μπμίεξ εηηίεεκηαζ ζηα ηνία 

ηεθεοηαία ηεθάθαζα, ηςκ μπμίςκ δ εειαηζηή απμηεθεί ημ ααζζηυ ημνιυ ημο άθθμο 

ένβμο ηςκ Lamarque & Olsen Truth, Fiction and Literature, ημ μπμίμ ακαθφζαιε 

πνμδβμοιέκςξ. 

 

4.Β 1. Φηινζνθία θαη Λνγνηερλία: έκθαζε ζηε δηαθξηηόηεηα 

Ν Lamarque ηάκεζ ιεβάθδ πνμζπάεεζα βζα κα απμζαθδκίζεζ ημ πεδίμ εθανιμβήξ 

ηαζ ηδ θφζδ ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Ανκείηαζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ςξ 

θζθμζμθίαξ ηδξ ηνζηζηήξ ή ιεηαηνζηζηήξ ηαζ ηδκ δζαπςνίγεζ απυ ηα εκδζαθένμκηα 

ημο ημζκςκζμθυβμο ηαζ ημο εεκμθυβμο, ηα μπμία, επεζδή ακήημοκ ζ‟ έκα ααεφηενμ 

επίπεδμ ακάθοζδξ, αθμνμφκ ηονίςξ υζμοξ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ πναηηζηή ηδξ 

ημζκςκζμθμβίαξ ηαζ ηδξ εεκμθμβίαξ.  Ακηζηείιεκμ ηδξ ένεοκάξ ημο είκαζ ηα θμβζηά 

εειέθζα ηδξ θμβμηεπκίαξ, εκχ δ ιέεμδυξ πμο πνδζζιμπμζεί, είκαζ, ηαηά δήθςζή 

ημο, δ ακαθοηζηή. (PL 8) Αθμφ δζαπςνίζεζ ηδ θζθμζμθία ηδξ θμβμηεπκίαξ απυ ηδκ 

θμβμηεπκζηή ηνζηζηή, ηδ δζαπςνίγεζ ηαοηυπνμκα ηαζ απυ ηδ εεςνία θμβμηεπκίαξ. 
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Ακ ηαζ ακαβκςνίγεζ υηζ πμθθά απυ ηα γδηήιαηα ιε ηα μπμία αζπμθείηαζ δ 

θμβμηεπκζηή εεςνία, υπςξ ημ κυδια, ηα υνζα ηδξ ενιδκείαξ, ημ ιοεμπθαζηζηυ 

ζημζπείμ η.ά. είκαζ ημζκά ιε αοηά ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, εεςνεί υηζ δεκ 

οπάνπεζ άιεζδ ζπέζδ ηςκ δφμ ηθάδςκ. Ρμπμεεηεί  ηδκ πενίμδμ αηιήξ ηδξ 

εεςνίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ακάιεζα ζημ 1960 ηαζ 1990 εκχ θαίκεηαζ κα ζοιθςκεί 

ιε ηδκ άπμρδ πμο δζαηοπχκεζ μ Terry Eagleton  ζημ αζαθίμ ημο After Theory, υηζ 

«δ πνοζή επμπή ηδξ πμθζηζζιζηήξ εεςνίαξ έπεζ πενάζεζ εδχ ηαζ ηαζνυ». 196 

πμβναιιίγμκηαξ υηζ ζηζξ δζάθμνεξ επζιένμοξ θμβμηεπκζηέξ εεςνίεξ οπάνπεζ ιζα 

εονεία ηάζδ ακαβςβζζιμφ (ηαεχξ ημ πθαίζζμ ελέηαζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ εδνάγεηαζ 

ζε άθθεξ πενζμπέξ δναζηδνζυηδηαξ, υπςξ ροπμθμβία, ημζκςκζμθμβία, μζημκμιία 

η.α), o Lamarque επζζδιαίκεζ, ςξ ιία βεκζηή δζαπίζηςζδ, ηδκ φπανλδ, επζπθέμκ, 

ηδξ ηάζδξ κα απμιαηνοκεεί δ εεςνία απυ ηδ θμβμηεπκία ηαζ κα πνμζεββίγμκηαζ ηα 

θμβμηεπκζηά ένβα ςξ θεηκέλα/γξαθή ελ γέλεη. (ecriture) Ρδκ ηάζδ αοηή απμδίδεζ, 

ςξ έκα ιεβάθμ ααειυ, ζημ βεβμκυξ υηζ δ έκκμζα ινγνηερλία εεςνήεδηε, εηηυξ 

ηςκ άθθςκ, θμνέαξ ακοπυθδπηςκ θζθεθεφεενςκ ακενςπζζηζηχκ ζδεμθμβζχκ. (PL 

9) 

Ν Lamarque ζηζαβναθεί ηδ ζπέζδ θζθμζμθίαξ – θμβμηεπκίαξ επζζδιαίκμκηαξ  

ηνεζξ ηνυπμοξ, ιε ημοξ μπμίμοξ δζαζηαονχκμκηαζ ηα δφμ πεδία.  Νζ ηνυπμζ αοημί 

είκαζ μζ ελήξ: α) πμθθέξ θμνέξ μζ θμβμηεπκζημί ηνζηζημί ακαθένμοκ θζθμζμθζηέξ 

απυρεζξ, ηζξ μπμίεξ εηθνάγμοκ θμβμηέπκεξ π.π. μ Ρμθζηυζ, α) ανηεημί θζθυζμθμζ, 

μζ μπμίμζ εκδζαθένμκηαζ βζα απυρεζξ θζθμζυθςκ,  ηζξ ακαηαθφπημοκ ιέζα ζε 

θμβμηεπκζηά ένβα, υπςξ ζοιααίκεζ, βζα πανάδεζβια ζημ ένβμ ημο Sartre Ζ 

Λαπηία, ή ζημ ένβμ ημο H. James ζημ μπμίμ είκαζ θακενή δ ζοκδνμιή ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή θζθμζμθία (Nussbaum) ηαζ β) οπμζηδνίγμκηαζ ηαζ 

αιθζζαδημφκηαζ θζθμζμθζηέξ απυρεζξ ιέζς ηδξ θμβμηεπκίαξ197. (PL ηεθ. 3-5)  

Αθμφ επζζδιάκεζ υηζ δ θζθμζμθία ηδξ θμβμηεπκίαξ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ηθάδμξ ηδξ 

θζθμζμθίαξ ηδξ ηέπκδξ, ζδιεζχκεζ υηζ δ ζπέζδ ηέπκδξ ηαζ αζζεδηζηήξ έπεζ βίκεζ 

ακηζηείιεκμ δζαιάπδξ. Πφιθςκα ιε ιζα απυ ηζξ πμθθέξ πνήζζιεξ δζεοηνζκζζηζηέξ 

επζζδιάκζεζξ αοημφ ημο αζαθίμο, αοηυ πμο εεςνείηαζ ςξ βεκζηά αζζεδηζηυ είκαζ ημ 

ακάθμβμ ηδξ πνυζθδρδξ, εκχ εηείκμ πμο εεςνείηαζ ςξ ηαθθζηεπκζηυ, επζηνέπεζ 

ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία.  Ρμ πανάδεζβια πμο πνδζζιμπμζεί μ 

Lamarque βζα κα οπμζηδνίλεζ ηδκ άπμρή ημο είκαζ  υηζ δ πενζβναθή εκυξ ένβμο 

ηέπκδξ ςξ θεπημφ, κηεθζηάημο ή ςναίμο είκαζ παναηηδνζζιμί ηδξ αζζεδηζηήξ ημο 

θφζδξ, εκχ δ πενζβναθή εκυξ ένβμο ςξ ζμκέημο ή ςξ ζοιαυθμο εθπίδαξ, είκαζ 

παναηηδνζζιμί ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ ημο θφζδξ. (PL 18) 

Ξνμηεζιέκμο κα απμδεζιεοηεί δ θμβμηεπκία απυ ηδκ ηάζδ κα ακηζιεηςπίγεηαζ 

ζοθθήαδδκ ηαζ απμηθεζζηζηά ςξ ηείιεκμ ηαζ κα ιπμνέζεζ δ θζθμζμθία ηδξ 

θμβμηεπκίαξ κα ηδκ οπεναζπίζεζ  ςξ ηέπκδ, μ Lamarque δζαηοπχκεζ έλζ εέζεζξ ιε 
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 Eagleton 2004: 1 
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 Για μια παρουςίαςθ των κινδφνων που εγκυμονεί θ φιλοςοφικι υποδοφλωςθ τθσ λογοτεχνίασ και θ 
λογοτεχνικι υποδοφλωςθ τθσ φιλοςοφίασ κακϊσ και του ρόλου των λογοτεχνικϊν κεωριϊν και των 
ςυναρτιςεων τουσ με ςυγκεκριμζνα φιλοςοφικά ρεφματα Ρρβλ. και Βιρβιδάκθσ 2005.  
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ηζξ μπμίεξ πνμζπαεεί κα πνμθοθάλεζ ηδ θμβμηεπκία απυ ηζξ ακαβςβζζηζηέξ ηάζεζξ, 

εκχ, ηαοηυπνμκα, οπεναζπίγεηαζ ηδ εεζιζηή ηδξ αοημκμιία δ μπμία ακαδεζηκφεζ 

επανηχξ ηδκ πμθοπθμηυηδηά ηδξ ηαζ, ηαοηυπνμκα, αζηζμθμβεί ηδκ ζδζαζηενυηδηα 

ηδξ θφζδξ ημο εβπεζνήιαημξ πμο επζπεζνεί δ θζθμζμθία ηδξ θμβμηεπκίαξ. (PL 26) 

 

4.Β. 2. Η πνηθηινκνξθία ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ όξνπ Λογοηετλία 

Πημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο, ημ μπμίμ επζβνάθεηαζ Ινγνηερλία, 

ζοκεπίγμκηαξ ηδκ πνμζπάεεζα βζα ηδκ απμηφπςζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ έκκμζαξ  

ινγνηερλία, μ Lamarque ακαθένεηαζ ζε μνζζιέκεξ απυπεζνεξ δζαγεοηηζημφ 198 

μνζζιμφ ηδξ απυ ημκ Robert Stecker.199 Πδιεζχκεζ  ςξ ηονίανπδ αδοκαιία ημο 

μνζζιμφ ημ βεβμκυξ υηζ επζηνέπεζ ζε πμθθά δζαθμνεηζηά είδδ βναθήξ κα 

εεςνδεμφκ ςξ θμβμηεπκία, απμηοβπάκμκηαξ έηζζ κα εκημπίζεζ ηδκ μοζία ηδξ 

θμβμηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ.  

Ξεπμίεδζδ ημο ζοββναθέα, υπςξ επίζδξ ηαζ ημο Olsen απυ ημκ μπμίμ παναεέηεζ 

έκα ζπεηζηυ απυζπαζια, είκαζ υηζ ημ ενχηδια «ηί είκαζ θμβμηεπκία», ακαθένεηαζ 

ζηα παναηηδνζζηζηά εηείκα βκςνίζιαηα ηα μπμία αζηζμθμβμφκ ηαζ δζηαζχκμοκ ημ 

εκδζαθένμκ ηςκ ιεθχκ ιζαξ πμθζηζζηζηήξ ημζκυηδηαξ βζα ηδ θμβμηεπκζηή ηδξ 

παναβςβή. (PL 40) 

Πηδ ζοκέπεζα, ιε αάζδ ηδκ ακηίθδρδ υηζ δ θμβμηεπκία είκαζ δζαηνζηυ ηαζ αοηυκμιμ 

είδμξ ηέπκδξ, υπςξ οπμζηήνζλε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ελεηάγεζ  εεςνδηζηέξ 

απυρεζξ μζ μπμίεξ έπμοκ δζαηοπςεεί βζα ηδ θμβμηεπκία ηαζ ηδκ ηέπκδ. 

Ποβηεηνζιέκα, μ Lamarque  πανμοζζάγεζ ηζξ ιζιδηζηέξ, πναβιαηζζηζηέξ, 

εηθναζζμηναηζηέξ ηαζ ακηζηεζιεκζηέξ ή αοημκμιζζηζηέξ εεςνίεξ, μζ μπμίεξ 

δζαθμνμπμζμφκηαζ ςξ πνμξ ηδκ έιθαζδ πμο δ ηάεε ιζα απμδίδεζ ζηζξ ηέζζενζξ 

ζοκζζηχζεξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ ηνζηζηήξ.  Ρζξ ζοκζζηχζεξ αοηέξ ηζξ έπεζ 

πνμζδζμνίζεζ μ Mayer Abrams ηαζ αθμνμφκ «ημ ζφιπακ», «ημ ημζκυ», «ημκ 

ηαθθζηέπκδ» ηαζ «ημ ένβμ».200 

Πηδ ζοκέπεζα, μ Lamarque ακαθένεηαζ ζε άθθεξ εεςνδηζηέξ απυπεζνεξ 

πνμζέββζζδξ ηδξ έκκμζαξ «θμβμηεπκία», μζ μπμίεξ εζηζάγμκηαζ ηονίςξ ζηδ 

θμβμηεπκζηή βθχζζα. Ρα ζπήιαηα θυβμο, υπςξ δ πανήπδζδ ηαζ δ ιεηαθμνά, μζ 

νοειζηέξ δμιέξ αθθά ηαζ δ ελέπμοζα θακηαζία ακηζιεηςπίγμκηαζ απυ ηδ 

εεςνδηζηή ηάζδ ημο ζδιαζζμθμβζημφ μνζζιμφ ςξ ιέζα απυδμζδξ εκυξ κμήιαημξ 

ποηκμφ ηαζ δζαζηνςιαηςιέκμο, ημ μπμίμ εεςνείηαζ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηδξ 

θμβμηεπκίαξ.  Πημ ζδιείμ αοηυ μ Lamarque δζαηοπχκεζ ηδκ έκζηαζδ υηζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηα μπμία απμδίδμοκ μζ ζδιαζζμθμβζηέξ εεςνίεξ ζηδ θμβμηεπκία, 

δεκ απακηχκηαζ απμηθεζζηζηά ζ‟ αοηή. Νζ Οχζμζ ηαζ Ρζέπμζ θμνιαθζζηέξ 
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οπμζηδνίγμοκ υηζ δ ηέπκδ, ηαζ ζδζαίηενα δ πμίδζδ, πνδζζιεφεζ βζα κα δχζεζ κέα 

δζάζηαζδ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ αλνηθείσζεο, δ μπμία 

ιαξ απμλεκχκεζ απ‟ υηζ εεςνμφιε δεδμιέκμ, ηαεζζηχκηαξ ακμίηεζμ ημ μζηείμ. Νζ 

ηεπκζηέξ ηδξ θμβμηεπκίαξ οθίζηακηαζ ιυκμ ςξ ιέζα πμο ελοπδνεημφκ αοηυ ημ 

ζημπυ. Ζ θεζημονβία ηδξ αλνηθείσζεο πναβιαημπμζείηαζ ηαεχξ δ πθμηή εκυξ 

αθδβδιαηζημφ ένβμο ιεηαθθάζζεζ ιζα βκςζηή ηαζ μζηεία ζζημνία.  Ζ θμβμηεπκζηή 

πνήζδ ηδξ βθχζζαξ είκαζ αοημακαθμνζηή, ιε ηδκ έκκμζα υηζ ακαθένεηαζ ζημκ 

εαοηυ ηδξ κμμφιεκμ ςξ αζζεδηζηυ ακηζηείιεκμ. Νζ  θμνιαθζζηέξ ηαζ μζ μπαδμί ηδξ 

αοημκμιίαξ ηδξ ηέπκδξ ζοιιενίγμκηαζ ηδκ ακηίθδρδ αοηή, εκχ, ηαηά ημ 

Lamarque, πνυηεζηαζ βζα ιζα άπμρδ δ μπμία ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ημ ιοεμπθαζηζηυ 

ζημζπείμ ηδξ θμβμηεπκίαξ.  Πηδ ζοκέπεζα, μ ζοββναθέαξ εα εζηζάζεζ ημ 

εκδζαθένμκ ημο ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ ιοεμπθαζηζηυ ζημζπείμ επζπεζνήεδηε 

κα εκζςιαηςεεί ζηζξ απυπεζνεξ μνζζιμφ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Πημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ 

δζενεφκδζδξ δ ιοεμπθαζία ζοκδέεηαζ ιε ηδκ έκκμζα ημο πνμζηδκίμο (David 

Lodge) (PL 52), δ μπμία παναπέιπεζ ζηδ δμιζηή μνβάκςζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Θαηά 

ημκ  Lodge, υπςξ παναεέηεζ μ  Lamarque, μ θμβμηεπκζηυξ θυβμξ είκαζ ή 

αοηαπυδεζηηα ιοεμπθαζηζηυξ ή, ημοθάπζζημκ, ιπμνεί κα δζαααζηεί ςξ ηέημζμξ.  

Υζηυζμ, δ ιοεμπθαζηζηή δζάζηαζδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ βθχζζαξ, ζφιθςκα ιε ημ 

Lamarque, είκαζ ηάηζ πμο πνεζάγεηαζ πεναζηένς  δζενεφκδζδ. Ρδκ πνμζπάεεζα 

αοηή ένπμκηαζ κα ζοκδνάιμοκ μζ εεςνίεξ  πενί νκηιηαθώλ ελεξγεκάησλ (speech 

acts). Πφιθςκα ι‟ αοηέξ, είκαζ ζδιακηζηυ μ ακαβκχζηδξ, υηακ δζαδναιαηίγεζ ημκ 

ακαβκςζηζηυ ημο νυθμ, κα ακαβκςνίγεζ υηζ ηα νκηιηαθά αοηά ελεξγήκαηα δεκ 

έπμοκ πναβιαηζηή οπυζηαζδ έλς απυ ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ, πςνίξ αοηυ κα ημκ 

ειπμδίγεζ κα ηα ελεηάγεζ ςξ πνμξ ηδκ αθήεεζα ή ημ ρεφδμξ. Ζ απμζηαζζμπμίδζδ 

ημο ζοββναθέα, δ εζζαβςβή ημο αθδβδηή, μ δζαπςνζζιυξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ απυ 

ηδ ιδ ιοεμπθαζία  πςνίξ ζδιαζζμθμβζηέξ ακαθμνέξ, αθθά ηαζ μ νυθμξ πμο 

απμδίδεηαζ ζημκ ακαβκχζηδ ηαζ ημκ ζοββναθέα ακήημοκ ζηα εεηζηά ζημζπεία ηςκ 

εεςνζχκ ηςκ μιζθζαηχκ εκενβδιάηςκ, ζφιθςκα ιε ημ Lamarque. Δκ ημφημζξ, μ 

Lamarque επζζδιαίκεζ ιζα εββεκή αδοκαιία ηςκ εεςνζχκ αοηχκ, μζ μπμίεξ 

δακείγμκηαζ ζημζπεία απυ ηδκ ακηίζημζπδ εεςνία ημο John Searle.   Ποβηεηνζιέκα 

ακαθένεηαζ ζηδκ αδοκαιία ημοξ κα  δζαπςνίζμοκ ηδ θμβμηεπκία απυ ηδ 

ιοεμπθαζία οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεεί ςξ θμβμηεπκζηή δ 

ιοεμπθαζία ζημ ζφκμθυ ηδξ. Δπζπθέμκ, μ Lamarque επζζδιαίκεζ υηζ ζδςιέκδ δ 

θμβμηεπκία ιέζα απυ ημ πνίζια ηςκ νκηιηαθώλ ελεξγεκάησλ, πάκεζ άθθμ έκα 

ζδιακηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ, ημ αζζεδηζηυ εκδζαθένμκ ηδξ.  Ρμ βεβμκυξ αοηυ 

δζαπζζηχκεηαζ απυ ηδ δζαίζεδζή ιαξ υηζ δ θμβμηεπκία αλζμθμβείηαζ απυ ηδκ 

πμθζηζζιζηή  ημζκυηδηα ζηδκ μπμία απεοεφκεηαζ ηαζ δ μπμία ηδκ πνμζθαιαάκεζ, 

αηνζαχξ θυβς αοημφ ημο αηζζεηηθνύ ελδηαθέξνληνο ηαζ ηδξ εζηθήο ηεο 

ζνβαξόηεηαο.  Πημ ζδιείμ αοηυ ημο αζαθίμο ειθακίγεηαζ βζα πνχηδ θμνά μ υνμξ 

εζηθή ζνβαξόηεηα, ημκ μπμίμ εα πνδζζιμπμζήζεζ λακά μ  μ Lamarque ζηδ 

ζοκέπεζα πςνίξ, ςζηυζμ, είηε μ ίδζμξ είηε ημ πθαίζζμ ακαθμνάξ κα ιπμνεί κα ιαξ 

μδδβήζεζ ζε ηάπμζμ αηνζαέξ ζοιπέναζια βζα ημ νυθμ πμο παίγεζ ζηδ θμβμηεπκία. 

Ν νυθμξ αοηήξ ηδξ θνάζδξ ιέκεζ ανπζηά αδζεοηνίκζζημξ απυ ημ Lamarque, 

πανυθμ πμο, ζηδ ζοκέπεζα ημκ επελδβεί ςξ ακαβκςζηζηυ εκδζαθένμκ.  Δκημφημζξ, 
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δ επελήβδζδ αοηή δεκ θαίκεηαζ κα είκαζ επανηήξ, βζαηί  δ ζφκδεζδ πμο επζπεζνεί μ 

ακαβκχζηδξ ηαηά ηδκ ακαβκςζηζηή δζαδζηαζία ακάιεζα ζηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ηαζ ζηδκ δεζηή ηδξ ζμαανυηδηα, αθήκεζ ενςηδιαηζηά βζα ηδκ επζθμβή 

ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ υνςκ, ακελάνηδηα απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ επζθμβή αοηή εα 

ιπμνμφζε, εκδεπμιέκςξ, κα εεςνδεεί απυ ηάπμζμοξ υηζ ακμίβεζ ημ δνυιμ βζα κα 

δζενεοκήζμοιε ηδκ εκδεπυιεκδ ζοιαμθή ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή θζθμζμθία.   

Πηδ ζοκέπεζα, ελεηάγεζ ηδκ απυπεζνα μνζζιμφ ηδξ θμβμηεπκίαξ απυ ημκ John Ellis, 

ηδκ μπμία εεςνεί ςξ ιεηάααζδ απυ ηα νκηιηαθά ελεξγήκαηα ζηζξ εεζιζηέξ 

πνμζεββίζεζξ.  Δπζζδιαίκεζ ηα οπέν ηαζ ηα ηαηά εκυξ μνζζιμφ, o μπμίμξ ζοκδέεζ ηδ 

θμβμηεπκία ιε ηδ πνήζδ ηδξ, απμιμκχκμκηάξ ηδκ, ίζςξ, πενζζζυηενμ απ‟ υ,ηζ  εα 

έπνεπε απυ ημ ζζημνζηυ ηδξ πθαίζζμ, παθανχκεζ ηάπςξ ηα δεζιά πμο οπάνπμοκ 

ακάιεζα ζηδ θμβμηεπκία ηαζ ηδ ιοεμπθαζία, ηαημνεχκεζ κα ζοιπενζθάαεζ ζημκ 

μνζζιυ ημο πμζηίθα ηείιεκα, υπςξ ιοεζζημνήιαηα, εεαηνζηά ένβα, πμζήιαηα ηαζ 

ζζημνίεξ ηαζ, ηέθμξ, πεηοπαίκεζ κα απμδχζεζ ημ άπνμκμ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδκ 

αοημκμιία ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ. (PL 56-57) 

Πηδκ εκυηδηα δ μπμία έπεζ ςξ εέια ηζξ εεζιζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ θμβμηεπκίαξ 

ακαθένεηαζ, εκ πνχημζξ, ζηδκ πνμζέββζζδ ηςκ Danto ηαζ Dickie ηαζ ζηδκ 

εζζαβςβή ηςκ υνςκ θόζκνο ηέρλεο 201  ηαζ θνηλό θόζκνπ ηεο ηέρλεο ιε ημοξ 

μπμίμοξ ημ ένβμ απμηηά ημκ ηαθθζηεπκζηυ ημο παναηηήνα. Θαηυπζκ ακαθένεηαζ 

ζηδκ ημζκςκζμθμβζηή εεχνδζδ, δ μπμία ακαθφεζ ημ δίηηομ ηςκ ζπέζεςκ πμο 

ηαεμνίγμοκ ηδ «αζμιδπακία ημο αζαθίμο», εκχ, ζηδ ζοκέπεζα, ακαπηφζζεζ ηδκ 

ακαθοηζηή εεζιζηή πνμζέββζζδ, ηδκ μπμία θαίκεηαζ κα πνμηνίκεζ ηαζ μ ίδζμξ μ 

Lamarque ηαζ ζηδκ  μπμία μζ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ μιάδςκ ακηζηαείζηακηαζ απυ 

ανπέξ ηαζ ζοιαάζεζξ πμο ηαεμδδβμφκ ημζκςκζημφξ νυθμοξ. (PL 60) Πηδκ 

ζοκέπεζα, δζαηοπχκεζ ηζξ εκζηάζεζξ ημο  βζα ηδ εεζιζηή εεςνία, εκχ, ηαοηυπνμκα, 

ιε ηάεε εοηαζνία θςηίγεζ ηαζ επελδβεί υρεζξ, επίπεδα ηαζ πθεονέξ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ. Πηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, ακαθένεηαζ ζε παναιέηνμοξ, υπςξ δ 

«θακηαζζαηή-δδιζμονβζηή» δζάζηαζδ, ημ «πενζεπυιεκμ» ηαζ ημ  «εέια», ημ μπμίμ 

εεςνεί υηζ θεζημονβεί ζακ βέθονα ηςκ δφμ πνμδβμφιεκςκ παναιέηνςκ. 

Δπζζδιαίκεζ ημ νυθμ πμο δζαδναιαηίγμοκ μζ ζοβηεηνζιέκεξ πανάιεηνμζ ζημ 

θμβμηεπκζηυ ένβμ, εκχ επακαθένεζ ημκ υνμ εζηθή ζνβαξόηεηα, μ μπμίμξ αοηή ηδ 

θμνά ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ πνμζδμηία βζα έκα πενζεπυιεκμ «εονφηαημο ακενςπίκμο 

εκδζαθένμκημξ». (PL 63) 

Πημ πθαίζζμ ηδξ ακάθοζδξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, δ μπμία επζπεζνείηαζ ζ‟ 

αοηυ ημ ηεθάθαζμ, μ ζοββναθέαξ εβείνεζ ηαζ μκημθμβζηά εέιαηα ζακ αοηά πμο 

ακαηφπημοκ απυ ημ ενχηδια: «Ρί είδμοξ μκηυηδηα απμηεθεί ημ θμβμηεπκζηυ 

ένβμ;». Νζ δζαηνίζεζξ μζ μπμίεξ βίκμκηαζ ιεηαλφ ηςκ ένβςκ ηέπκδξ, κμμφιεκςκ ςξ 

θοζζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ςξ αθδνδιέκςκ ακηζηεζιέκςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια 

έκαξ πίκαηαξ ηαζ έκα πμίδια, παν‟ υθεξ ηζξ δοζημθίεξ ηαζ ηζξ ακηζννήζεζξ, μζ 

                                                           
201

 Για διεξοδικι παρουςίαςθ τθσ εν λόγω κεωρίασ βλ. Danto 1964: 571–584 και Dickie 1971: 101. Για 
αςκοφμενθ κριτικι ςτθ ςυγκεκριμζνθ κεωρία τζχνθσ με τθν κατθγορία τθσ κυκλικότθτασ πρβλ., Carroll 
1971: 12 
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μπμίεξ έπμοκ δζαηοπςεεί βζα ηδ πνήζδ ημοξ,  παναπέιπμοκ ζηδ ιμκαδζηυηδηα ημο 

θοζζημφ ακηζηεζιέκμο, εκχ εεςνείηαζ εθζηηή δ πμθθαπθή ακαπαναβςβή ημο 

αθδνδιέκμο ακηζηεζιέκμο. Νζ δηαλνεηηθέο πξνζεγγίζεηο (mentalist theory) 

οζμεεημφκ δζαθμνεηζηέξ ιεηαλφ ημοξ εεςνίεξ, υπςξ μζ εηθναζζμηναηζηέξ ηαζ μζ 

εεςνίεξ ηδξ  ακαβκςζηζηήξ ακηαπυηνζζδξ, ακάθμβα ιε ημκ ακ εκημπίγμοκ ηδ 

δδιζμονβία ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο ζημ ιοαθυ ημο ζοββναθέα - δδιζμονβμφ ή 

ημο ακαβκχζηδ - ζοκδδιζμονβμφ, εκχ δζαηνίζεζξ ημο ηφπμο ηείιεκμ vs ένβμ202 

παναπέιπμοκ ζε υνμοξ υπςξ  θεηκελνθξαηία (textualism) ηαζ  

πιαηζηνθξαηία/ζπκθξαζηνθξαηία (contextualism) ζημοξ μπμίμοξ μ ζοββναθέαξ εα 

επακέθεεζ ζηα επυιεκα ηεθάθαζα.  

 

4.Β. 3. Ο ζπγγξαθέαο 

Ρμ ηεθάθαζμ πμο αημθμοεεί ζημ εκ θυβς αζαθίμ ημο Lamarque αθμνά έκα αηυιδ 

ααζζηυ πανάβμκηα ηδξ θμβμηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ πμο απμηεθεί  ζδιακηζηυ 

ακηζηείιεκμ ζογδηήζεςκ ζημ πεδίμ ηδξ εεςνίαξ ηαζ θζθμζμθίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, 

ημ ζοββναθέα. 

Δπζζδιαίκμκηαξ ηδ δζαθοηζηή επίδναζδ πμο άζηδζακ μζ δζάθμνεξ ζπμθέξ ηδξ 

θμβμηεπκζηήξ εεςνίαξ ηαζ ηνζηζηήξ, υπςξ δ Λέα Θνζηζηή, μ Κανλζζιυξ, δ 

Τοπακάθοζδ, μ Γμιζζιυξ, ζηδκ ακηίθδρδ ζπεηζηά ιε ηδκ αοημκμιία ημο 

ζοββναθέα, επζζδιαίκεζ υηζ δ ζπκθξαζηνθξαηία (contextualism) εεςνεί ημ ένβμ 

ζζημνζηά πνμζδζμνζζιέκμ, εκχ δ ζεζκνθξαηία (institutionalism) ακαβκςνίγεζ ημ 

νυθμ ηυζμ ημο ζοββναθέα υζμ ηαζ ημο ακαβκχζηδ, ηαζ εεςνεί υηζ ημ θμβμηεπκζηυ 

ένβμ υπζ ιυκμ πνμζδζμνίγεηαζ ζζημνζηά αθθά ηαζ υηζ είκαζ πνμσυκ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ πναηηζηήξ ηδξ βναθήξ ηαζ ηδξ ακάβκςζδξ. Ν Lamarque ζδιεζχκεζ 

υηζ πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηαζ ζηζξ δφμ εεςνίεξ μ νυθμξ ημο ζοββναθέα είκαζ 

ζδιακηζηυξ, ηαιία απυ ηζξ δφμ δε δεζιεφεηαζ απυ ηδκ εηθναζζμηναηία.203 (PL 85) 

Ρα πνμαθήιαηα ηδξ ενιδκείαξ ακαδεζηκφμοκ ημ ζοββναθέα ςξ πδβή κμήιαημξ, 

εκχ αιθζζαδημφκ ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο ιπμνεί ή δεκ ιπμνεί κα επζαάθεζ ζηδκ 

ενιδκεία αοηυ πμο, εκδεπμιέκςξ, είπε μ ζοββναθέαξ ζημ ιοαθυ ημο. Αηυιδ ημ 

πνυαθδια ηδξ πνμεεηζηυηδηαξ ή ηαζ ημ ίδζμ ημ ενχηδια ημο ηζ είκαζ αοηυ πμο 

παναηηδνίγεζ ηάπμζμκ ςξ ζοββναθέα, ακαδεζηκφμοκ εκδζαθένμοζεξ πηοπέξ ηδξ 

έκκμζαξ ημο ζοββναθέα, ηαεχξ ηδ ζοκδέμοκ ιε ηα παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα 

ηδξ θμβμηεπκίαξ, υπςξ ηδ δδιζμονβζηυηδηα, ηδ θακηαζζαηή δζάζηαζδ, ημ 

ζπεδζαζιυ αθθά ηαζ ηδ εεχνδζή ηδξ ςξ θμνέα αλίαξ. 

                                                           
202

 Για τθ ςυηιτθςθ τθσ διάκριςθσ κειμζνου/ζργου όπου αναδεικνφεται θ διπλι εμπζδωςθ του ζργου ςε 
κεςμικό και ιςτορικό πλαίςιο, θ οποία το κακιςτά μοναδικό ςε αντίκεςθ με το κείμενο που επιδζχεται 
πολλαπλζσ αναπαραγωγζσ, αλλά και άλλεσ προςεγγίςεισ των όρων, βλ. Lamarque 2009: 71-83  
203

 Ρρόκειται για τθν ιδζα τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ ωσ προςωπικισ ζκφραςθσ, κυρίωσ ςυναιςκθμάτων 
π.χ. το να καταλάβω ζνα ποίθμα ιςοδυναμεί με το να καταλάβω τι είχε ο ςυγγραφζασ ςτο μυαλό του – 
λογοτεχνικι κεωρία ςυνδεδεμζνθ με το ρομαντιςμό. (O όροσ ζχει διαφορετικι ςθμαςία ςτθ μεταθκικι) 
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Αθμφ ζηζαβναθήζεζ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ, μζ μπμίμζ έπμοκ 

ακαπηοπεεί ζπεηζηά ιε ηδκ έκκμζα ημο ζοββναθέα ζημ πθαίζζμ ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, μ Lamarque, ζηδ ζοκέπεζα, πανμοζζάγεζ ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ηςκ 

εέζεςκ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί.  Ζ ζζημνζηή αοηή επζζηυπδζδ δε βίκεηαζ ιυκμ  βζα 

θυβμοξ πθδνυηδηαξ ηδξ πανμοζίαζδξ αθθά ηαζ βζα κα απμζαθδκζζημφκ γδηήιαηα 

πμο αθμνμφκ ηδ εέζδ ημο ζοββναθέα.  

Ρμ ηεθάθαζμ μθμηθδνχκεηαζ  ιε ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ εεςνζχκ ηδξ ακηζ-

πνμεεζζμηναηίαξ ηαζ ηδξ πνμεεζζμηναηίαξ, μζ μπμίεξ ακαπηφπεδηακ ιε αθμνιή ημ 

άνενμ “The Intentional Fallacy”(1946) ηςκ William Wimsatt ηαζ Monroe  

Beardsley.  Ρμ ηεκηνζηυ επζπείνδια ημο άνενμο ήηακ υηζ δεκ εα πνέπεζ κα 

εεςνείηαζ έβηονμξ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο κμήιαημξ ή ηδξ αλίαξ εκυξ θμβμηεπκζημφ 

ένβμο, υηακ βίκεηαζ ιε αάζδ ηζξ πνμεέζεζξ ημο ζοββναθέα ηαζ υπζ ιε αάζδ ημ ίδζμ 

ημ ένβμ.  Ζ έθθεζρδ εβηονυηδηαξ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δδιζμονβείηαζ 

ζφβποζδ ακάιεζα ζημ ένβμ ηαζ ηδκ πνμέθεοζή ημο. Ν Lamarque ζδιεζχκεζ υηζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ άνενμ είπε ιεβάθδ απήπδζδ ζηδκ πναηηζηή ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

ηνζηζηήξ, εέια ζημ μπμίμ πνμηίεεηαζ κα επακέθεεζ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ ημο, ημ 

μπμίμ αθμνά ηδκ πναηηζηή ηδξ ακάβκςζδξ. 

 

4.Β. 4. Η πξαθηηθή ηεο αλάγλσζεο, ζέκαηα εμήγεζεο θαη εξκελείαο 

Ρμ ηεθάθαζμ, ιε ηίηθμ «δ πναηηζηή ηδξ ακάβκςζδξ», εκηάζζεηαζ ιέζα ζηδκ 

πνμζπάεεζα κα ακαδεζπεεί ημ είδμξ ημο εκδζαθένμκημξ, ημ μπμίμ ιαξ ςεεί κα 

δζααάζμοιε έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ ςξ ένβμ ηέπκδξ, υπςξ αοηυ ακαδεζηκφεηαζ απυ 

ηδκ ίδζα ηδκ πναηηζηή ηδξ ακάβκςζδξ, ηδ θμβμηεπκζηή ηνζηζηή ηαζ ηδκ ενιδκεία 

ημο. Ρμ ηεθάθαζμ έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία, ηαεχξ μ ηνυπμξ πμο πναβιαηεφεηαζ μ 

Lamarque ηδκ πναηηζηή ηδξ ακάβκςζδξ  ακαδεζηκφεζ γδηήιαηα αλζμθυβδζδξ ηαζ 

ενιδκείαξ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, ηα μπμία άπημκηαζ ηςκ ενςηδιάηςκ πμο εέηεζ 

δ πανμφζα δζαηνζαή ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ιε ηδκ αθήεεζα, ηδ 

βκχζδ, ηδκ δεζηή αλζμθυβδζή ηδξ αθθά ηαζ εονφηενα ηδκ δεζηή δζάζηαζδ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ. Δπζπθέμκ, δ δζαζάθδζδ ηςκ υνςκ, μζ μπμίμζ ειπθέημκηαζ ζηδκ 

πναηηζηή ηδξ ακάβκςζδξ, υπςξ δ ελήβδζδ, δ ενιδκεία, δ εηηίιδζδ ημο 

θμβμηεπκζημφ ένβμο, πνμζδμημφιε υηζ εα οπμζηδνίλεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

ακαθφζεςκ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, μζ μπμίεξ εα επζπεζνδεμφκ ζημ δεφηενμ 

ιένμξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ. 

Ανπζηά μ Lamarque εζηζάγεζ ημ εκδζαθένμκ ημο ζε ενςηήιαηα ηα μπμία αθμνμφκ 

ηδ δοκαηυηδηα πμο οπάνπεζ κα αλζμθμβδεεί έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ, ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο θαιαάκμοιε οπυρδ  ηδκ πμθθαπθυηδηα ηαζ ηδκ αζοιιεηνία ηςκ 

ενιδκεζχκ πμο πνμηείκεζ δ θμβμηεπκζηή ηνζηζηή.  

Ν Lamarque παναεέηεζ επζζδιάκζεζξ, μζ μπμίεξ αμδεμφκ ηδκ απμζαθήκζζδ  ηςκ 

γδηδιάηςκ πμο αθμνμφκ ηδ δοκαηυηδηα αλζμθυβδζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ. 

Ξαναηδνεί υηζ δ αοημκμιία ηςκ ένβςκ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ  πναηηζηή ζηδκ μπμία 
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αοηά εκηάζζμκηαζ (εκ πνμηεζιέκς ηδκ πναηηζηή ηδξ ακάβκςζήξ ημοξ) ηαζ υπζ ιε 

ηα ίδζα ηα ένβα, (ζφιθςκα ιε ηδκ απηνλνκία πμο εζζδβείηαζ δ ζπμθή ηδξ Λέαξ 

Θνζηζηήξ, υπςξ ακέθενε ζημ 3μ ηεθ. ημο ένβμο ημο), βεβμκυξ  πμο εα ηαεζζημφζε 

ηδκ αλζμθυβδζή ημοξ αδφκαηδ. (PL 132-33) 

Γζεονφκμκηαξ ηζξ δφμ παναιέηνμοξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηζξ μπμίεξ ακέθενε ζημ 2μ 

ηεθ., ηδ θακηαζζαηή-δδιζμονβζηή δζάζηαζδ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ, εεςνεί υηζ μζ 

πνμζδμηίεξ ιαξ απυ ηδ θμβμηεπκία, ηζξ μπμίεξ παναεέηεζ παναηάης, ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηδκ εκαζπυθδζή ιαξ ιε αοηήκ ςξ ιμνθή ηέπκδξ,  πςνίξ κα δίκμοιε ζδζαίηενδ 

έιθαζδ ζημ κυδια. Νζ πνμζδμηίεξ αοηέξ είκαζ μζ ελήξ:    

 Ζ ορδθή ζοκαίζεδζδ ηδξ θυνιαξ ηαζ ηδξ δμιήξ ηαεχξ ηαζ ημο ζοκμθζημφ 
«ζπεδίμο» 

 Ζ πνμζδμηία ζοκμπήξ ηαζ εζςηενζηήξ ζφκδεζδξ 
 Ζ πνμζδμηία υηζ έκα ακηζηείιεκμ, ημ μπμίμ πναβιαηεφεηαζ έκα θμβμηεπκζηυ 

ένβμ, πανμοζζάγεζ ηάπμζμ εκδζαθένμκ, είηε ελαζηίαξ ημο αθδβδιαηζημφ ημο 

πενζεπμιέκμο, είηε ελαζηίαξ ημο ζοκαζζεήιαημξ πμο πνμηαθεί είηε ελαζηίαξ 
ηςκ ιεηαθμνζηχκ εζηυκςκ πμο πενζέπεζ. 

 Ζ πνμζδμηία υηζ ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ ακηακαηθά ηαζ ακαπηφζζεζ 
μνβακςηζηέξ ανπέξ ή εέιαηα, ηα μπμία ημο ελαζθαθίγμοκ εκυηδηα ηαζ ημο 
πνμζδίδμοκ θμβμηεπκζηή αλία,  εθυζμκ πνμηαθμφκ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ημο 

ακαβκχζηδ βζα εέιαηα ηαεμθζηυηενμο ακενςπίκμο εκδζαθένμκημξ, 
ακελάνηδηα απυ ημ άιεζμ ακηζηείιεκμ ημο ένβμο. (PL 137) 

 
 

Ζ ανπή ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ ζ‟ έκα ένβμ ηέπκδξ, θμβμηεπκζηυ ή άθθμ, απαζηεί υθα 

ηα ιένδ ημο ζπεδίμο ηδξ δδιζμονβίαξ εκυξ ένβμο κα εεςνμφκηαζ υηζ 

εηπθδνχκμοκ ιζα θεζημονβία. Ζ αλζμθυβδζδ, ςζηυζμ, εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο 

ιε αάζδ ηα ηοπζηά ημο παναηηδνζζηζηά είκαζ, ηαηά ημ Lamarque, έκα ζηάδζμ ηδξ 

πμνείαξ πνμξ ιία εονφηενδ αλζμθυβδζή ημο ςξ πνμξ ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ αλία 

ημο. Νζ υνμζ αοημί, υπςξ έπεζ ήδδ επζζδιακεεί, αθήκμοκ ημ πεδίμ εθεφεενμ βζα 

βκςζηζηέξ ηαζ δεζηέξ εεςνήζεζξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, μζ μπμίεξ είκαζ ακηίεεηεξ ιε ηζξ 

πνμεέζεζξ ημο Lamarque. Ρα νδημνζηά ηαζ ηοπζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ζοκδέμκηαζ ιε ηάπμζμ απχηενμ ζηυπμ, εκχ, ηυζμ ηα ηοπζηά 

παναηηδνζζηζηά ημο ηάεε είδμοξ υζμ ηαζ αοηυ πμο βεκζηυηενα απμηαθμφιε 

ιμνθή, παίγμοκ ηάπμζμ νυθμ ζηδκ απυδμζδ κμδιάηςκ ηαζ ζηέρεςκ, υπςξ 

δζαπζζηχκεηαζ ελάθθμο ηαζ ζηζξ ακαθφζεζξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ.( PL 141) 

Δπζπθέμκ, οπάνπεζ έκα είδμξ ηνζηζημφ ζπμθζαζιμφ, ημ μπμίμ αθμνά άιεζα ημ 

κυδια. Ξνυηεζηαζ βζ΄αοηυ πμο μ Monroe Beardsley 204  απμηαθεί εμήγεζε 

(explication). Πηυπμξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζπμθζαζιμφ είκαζ μ εκημπζζιυξ 

αζοκήεζζηςκ, ζδζςιαηζηχκ ή πνμαθδιαηζηχκ πνήζεςκ ηδξ θμβμηεπκζηήξ βθχζζαξ 

ηαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ ζοκδδθχζεςκ ή ζοιαμθζζιχκ, ζδζαίηενα ζηδκ πμίδζδ. Νζ 

εεςνδηζηέξ επζζδιάκζεζξ, μζ μπμίεξ πνμηφπημοκ απυ ηδ δζαδζηαζία αοηή είκαζ μζ 

ελήξ: α) ημ κυδια ηςκ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ  δε δζαθένεζ ςξ πνμξ ηδ ιμνθή 
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  Beardsley 1981: 130. Αναφζρεται ςτο Lamarque 2009. 
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απυ ημ κυδια ηεζιέκςκ άθθμο είδμοξ ηαζ α) δ εμήγεζε (explication)  ζηα 

θμβμηεπκζηά ηείιεκα δεκ είκαζ αοημζημπυξ, αθθά έκα ζηάδζμ βζα ιία πθδνέζηενδ 

εηηίιδζδ ημο ένβμο ςξ υθμο. 

Πηδκ πενίπηςζδ ημο ενιδκεοηζημφ ηφηθμο, υπμο δ ζδιαζία ιειμκςιέκςκ 

ζδιείςκ ελανηάηαζ απυ ημ ζφκμθμ ημο ένβμο αθθά ηαζ δ ζδιαζία ημο ζοκυθμο 

ελανηάηαζ απυ ηδ ζδιαζία ηςκ ιειμκςιέκςκ ζδιείςκ, είκαζ δοκαηυκ κα θδθεμφκ 

απμθάζεζξ ζπεηζηά ιε ηζξ δζαθμνεηζηέξ επζθμβέξ ακάβκςζδξ, ιυκμ υηακ 

επζπεζνμφιε κα ενιδκεφζμοιε μθυηθδνμ ημ ένβμ. Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ εμήγεζε 

(explication) πάκηα εα οπμηάζζεηαζ ζηδκ ενιδκεία. ( PL 144)   π‟ αοηή ηδκ 

έκκμζα, πθήεμξ πζεακχκ επελδβήζεςκ, υπςξ αοηέξ ηζξ μπμίεξ έπμοκ ηαλζκμιήζεζ 

μζ Barthes ηαζ Empson, πςνίξ ηαιία ακαθμνά ηαζ μζ μπμίεξ δεκ ακαθένμκηαζ ζηα 

ενιδκεοηζηά πθεμκεηηήιαηα, ειπμδίγμοκ ηδκ ενιδκεία. Ζ θξηηηθή δηαζάθεζε 

(elucidation), έκαξ αηυιδ υνμξ πμο μ Lamarque ηνίκεζ ζηυπζιμ κα επελδβήζεζ, 

ιπμνεί κα είκαζ πενζβναθζηή, ιπμνεί κα δζεονφκεζ ημ πενζεπυιεκμ ημο 

αθδβήιαημξ αθθά  ηαζ κα θεζημονβεί επελδβδιαηζηά, ζοβηνμηχκηαξ ηδ δμιή ημο 

πενζεπμιέκμο. (PL 146)  Θέημκηαξ υιςξ ηαζ ημοξ δφμ υνμοξ οπυ ελέηαζδ, μ 

Lamarque επζζδιαίκεζ, ζηδ ζοκέπεζα, υηζ βζα ηδκ θμβμηεπκζηή ηνζηζηή μφηε δ 

εμήγεζε μφηε δ δηαζάθεζε είκαζ αοημζημπυξ αθθά ιέζα  βζα κα απμηαθφρεζ ηδ 

θμβμηεπκζηή αλία ημο ένβμο,  κα απμηαθφρεζ, δδθαδή, βζαηί πανμοζζάγεζ 

θμβμηεπκζηυ εκδζαθένμκ. (PL 147) Ποιπθδνχκμκηαξ ημ πμθφπθεονμ πεδίμ ηδξ 

θμβμηεπκζηήξ ηνζηζηήξ αθθά ηαζ ηδξ θζθμζμθζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, 

ηδκ μπμία μ ίδζμξ επζπεζνεί, μ Lamarque ακαθένεηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ζηδκ ενιδκεία 

επζζδιαίκμκηαξ υηζ δ ενιδκεία ζοιαάθθεζ  ζηδκ εηηίιδζδ  ηδξ αλίαξ ηαζ ημο 

εκδζαθένμκημξ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο.( PL 148) Ζ εμήγεζε ηαζ δ δηαζάθεζε 

έπμοκ ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ, εκχ δ ενιδκεία ιε ημ εέια ημο θμβμηεπκζημφ 

ένβμο.  Ζ ενιδκεία, ςξ εη ημφημο, ηζκείηαζ πάκς απυ ημ επίπεδμ ηςκ άιεζςκ 

βεβμκυηςκ. Ρα θμβμηεπκζηά ένβα πνμηαθμφκ αοηυ ημ είδμξ ημο εκδζαθένμκημξ, ημ 

μπμίμ απμοζζάγεζ απυ ηζξ απθέξ αθδβήζεζξ, δδθαδή κα εκημπίζμοκ έκα είδμξ 

μπηζηήξ βςκίαξ ή ιζα βεκζηή άπμρδ ιέζα απυ ηδκ μπμία εεάηαζ ηακείξ ημ 

ακηζηείιεκμ απμηαθφπημκηαξ, ηαοηυπνμκα, ιε δζαθςηζζηζηυ ηνυπμ ημ αεέαημ 

κήια πμο ζοκδέεζ ημ βεβμκυξ ιε ημ παναηηήνα. (PL 150)  Ξμθθά ένβα έπμοκ ημ 

ίδζμ ακηζηείιεκμ, ηδκ ίδζα ζζημνία ή ιφεμ, μ ηνυπμξ, υιςξ, ιε ημκ μπμίμ 

πεζνίγμκηαζ ηα ζημζπεία αοηά,   ηα δζαθμνμπμζεί ζε εειαηζηυ πθέμκ επίπεδμ. (PL 

151)  ζμκ αθμνά ηδκ ενιδκεία, δζαθςηζζηζηά είκαζ ηα ενςηήιαηα ηα μπμία 

εέημοκ μζ εεςνδηζημί ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηαεχξ ακηακαηθμφκ εέζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημ 

είδμξ ημο ακηζηεζιέκμο, ημ μπμίμ ζοβηνμημφκ ηα θμβμηεπκζηά ένβα. Νζ δζαθμνέξ 

ηςκ εεςνδηζηχκ ηδξ θμβμηεπκίαξ, μζ μπμίεξ αλίγεζ κα δζενεοκδεμφκ είκαζ: α) δ 

ενιδκεία ςξ αλάθιεζε (recovery) ζε ακηζπανάεεζδ ιε ηδκ ενιδκεία ςξ 

θαηαζθεπή ηαζ α) μ κνληζκόο  ζε ακηζπανάεεζδ ιε ημκ πινπξαιηζκό. Ζ ενιδκεία 

εκυξ ηεζιέκμο εηηυξ εκυξ πθαζζίμο, βζα πανάδεζβια ημο εζδμθμβζημφ, δεκ απμηεθεί 

πανά ιία ρσξίο όξηα εμήγεζε (explication).  (PL 153)  Κ‟ αοηή ηδκ έκκμζα, δ 

ενιδκεία κμείηαζ ιυκμ, υηακ ζηδκ ακάβκςζδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο 

ειπθέημκηαζ ηακυκεξ ηαζ πνμζδμηίεξ, υπςξ επζζδιάκαιε ηαζ πνμδβμοιέκςξ. 
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Ν Lamarque ζηαπομθμβεί απυρεζξ πενί ενιδκείαξ ηαζ ηνζηζηήξ μζ μπμίεξ 

επζπεζνμφκ ιία δζεφνοκζδ ηδξ πξνζεζηνθξαηίαο βζα κα ζοιπενζθδθεεί ζηδκ 

ενιδκεία ημο ένβμο ηαζ ημ πθαίζζμ δζαιυνθςζδξ ηςκ πνμεέζεςκ ημο ζοββναθέα. 

Ποβηεηνζιέκα, δ δοκαηυηδηα αλάθηεζεο (recovery) ηδξ πνυεεζδξ ημο ζοββναθέα 

ιπμνεί κα ζηδνίλεζ ηδκ άπμρδ υηζ δ ενιδκεία ηαζ δ ηνζηζηή είκαζ ηα ιέζα ιε μπμία 

μ ακαβκχζηδξ ιπμνεί κα ακαζφνεζ απυ ημ ηείιεκμ ηδκ πνυεεζδ ημο ζοββναθέα. 

Ν Richard Wollheim, δζεονφκμκηαξ ηδκ παναπάκς πνμζέββζζδ, πνμηείκεζ ηδκ 

οζμεέηδζδ ηδξ άπμρδξ, δ μπμία ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ενιδκεία ςξ αλάζπξζε 

(retrieval), πςνίξ ακαθμνά ζηζξ ζοκεζδδηέξ πνμεέζεζξ ημο ζοββναθέα. (PL 155)  

Πφιθςκα ιε αοηή ηδκ άπμρδ, δ ενιδκεία δεκ πενζμνίγεηαζ ζηζξ πνμεέζεζξ ημο 

ζοββναθέα, αθθά ακαθένεηαζ ηαζ ζηζξ πεπμζεήζεζξ, ζηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ζηζξ 

ηεπκμηνμπίεξ, μζ μπμίεξ επζδνμφκ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πνυεεζδ ημο ζοββναθέα. 

Γζα ημ θυβμ αοηυ δ ζοβηεηνζιέκδ ηνζηζηή εεςνείηαζ ςξ ιία επακαδυιδζδ ηδξ 

δδιζμονβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Γζα πανάδεζβια, δ ενιδκεία ημο Hamlet ιέζς ηδξ 

πνήζδξ ημο ζοιαυθμο ημο Νζδζπυδεζμο  ζοιπθέβιαημξ απμηεθεί βζα ημ Wollheim, 

μ μπμίμξ εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ ροπακαθοηζηή μπηζηή ηςκ οπμζοκείδδηςκ 

πνμεέζεςκ, αλάζπξζε.  

Ν Lamarque ακαθένεηαζ ηαζ ζε ακηζπνμεεζζμηνάηεξ υπςξ  μ Κonroe Beardsley μζ 

μπμίμζ οπμζηδνίγμοκ επίζδξ ηδκ ακαηάθορδ ημο κμήιαημξ ιέζς ηδξ ενιδκείαξ 

αοημφ πμο είκαζ ήδδ πανυκ αθθά ηνοιιέκμ ζημ ένβμ. Πφιθςκα ιε ημκ Beardsley 

ζοκεηδμπέξ ηαζ οπαζκζβιμί απμηεθμφκ ακηζηεζιεκζηυ ιένμξ ημο κμήιαημξ ημο 

ένβμο. 

Θαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ Ν Lamarque παναηδνεί, ςζηυζμ, υηζ ζημπυξ ηδξ 

ενιδκείαξ δεκ είκαζ κα ελδβήζεζ ημ ηονζμθεηηζηυ κυδια, αθθά κα ακαηαθφρεζ ηζ 

ζδιακηζηυ ή εκδζαθένμκ ή ζηακμπμζδηζηυ βζα ηδ ζηέρδ ηαζ ημ ζοθθμβζζιυ οπάνπεζ 

ζημ ένβμ ςξ υθμ. (TPL 156) 

Πηδ ζοκέπεζα, μ Lamarque ακαθένεηαζ ζηδ δζάηνζζδ ημο Arthur Danto ιεηαλφ 

επζθακεζαηήξ ηαζ ααεζάξ ενιδκείαξ (PL 156) ηαζ ζηδ δδιζμονβζηή ενιδκεία, ηδκ 

μπμία εζζδβείηαζ μ Ronald Dworkin (PL 157). Νζ εεαηνζηέξ παναβςβέξ 

παναηίεεκηαζ ςξ εφζημπα παναδείβιαηα βζα ηδκ οπμζηήνζλδ αοηήξ ηδξ άπμρδξ, 

αθμφ ζηζξ εεαηνζηέξ παναβςβέξ, πςνίξ κα αθθάγεζ ημ ηείιεκμ, πανάβμκηαζ 

δδιζμονβζηέξ ενιδκείεξ. 

Νζ δμιζηέξ ενιδκείεξ πμο ακαθένμκηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, μοζζαζηζηά ιαξ εζζάβμοκ ζε 

έκα πμθφ πζμ εκδζαθένμκ απυ ενιδκεοηζηή άπμρδ εέια, ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ 

πθμοναθζζηζηήξ ή ιμκζζηζηήξ ενιδκεοηζηήξ πνμζέββζζδξ ημο ένβμο ηέπκδξ. 

 Πφιθςκα ιε ηζξ δμιζηέξ εεςνίεξ ηδξ ενιδκείαξ, ηα ένβα δεκ είκαζ ακελάνηδηεξ 

μκηυηδηεξ μζ μπμίεξ πενζιέκμοκ ηδκ ακαηάθορή ημοξ, αθθά αυνζζηα ακηζηείιεκα 

ηα μπμία μθείθμοκ ημ παναηηήνα ημοξ ηαζ ηδκ ίδζα ημοξ ηδκ φπανλδ ζηδκ 

ενιδκεοηζηή δζαδζηαζία. (PL 158) Ζ δμιζηή πνμζέββζζδ  οπμζηδνίγεζ υηζ δ θφζδ 

ημο ένβμο ηέπκδξ δεκ είκαζ δεδμιέκδ, αθθά ιεηααάθθεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ επμπή, 

ηυζμ δ ίδζα υζμ ηαζ μζ ακηζδνάζεζξ πμο ιαξ πνμηαθεί.  Ζ άπμρδ αοηή ηαεζζηά 
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θακενή ηδ ζφκδεζδ ενιδκείαξ ηαζ μκημθμβίαξ. Ζ αηναία εηδμπή ηδξ οπμζηδνίγεζ 

υηζ δ ιανλζζηζηή ενιδκεία πανάβεζ έκα δζαθμνεηζηυ ένβμ απ‟ ηδκ ροπακαθοηζηή, 

εκχ ιζα πζμ ιεηνζμπαεήξ εηδμπή ηδξ οπμζηδνίγεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ημ ίδζμ ένβμ, ημ 

μπμίμ οπυηεζηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ενιδκείεξ. Ζ δζάηνζζδ δεκ είκαζ πάκημηε 

λεηάεανδ, αθμφ κέεξ πνμμπηζηέξ ιπμνμφκ κα ακαηαθοθεμφκ ή κα 

δδιζμονβδεμφκ. Ξνμηφπημοκ, ςζηυζμ, εέιαηα πμθθαπθχκ ενιδκεζχκ ηαζ 

γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ αθήεεζα. Απμηέθεζια αοηήξ ηδξ πμθθαπθυηδηαξ είκαζ 

δ ακάπηολδ πθμοναθζζηζηχκ ηαζ ιμκζζηζηχκ ενιδκεοηζηχκ πνμζεββίζεςκ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ.  

Ξθμοναθζζιυξ είκαζ δ άπμρδ δ μπμία οπμζηδνίγεζ υηζ ιπμνμφκ κα οπάνπμοκ 

πενζζζυηενεξ απυ ιία απμδεηηέξ ενιδκείεξ εκυξ ένβμο. Ακηίεεηα, μ Κμκζζιυξ 

εεςνεί υηζ είκαζ δοκαηυκ κα οπάνλεζ  ιυκμ ιία ενιδκεία. Ακ ηαζ μζ δφμ εεςνίεξ 

ιμζάγμοκ ιδ ζοιααηέξ ιεηαλφ ημοξ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ 

ενιδκεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ είκαζ ζοιααηή ηαζ ιε ηζξ δφμ. Ρα ηνζηήνζα 

πεζζηζηυηδηαξ ηδξ ενιδκεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, υπςξ δ εοθμβμθάκεζα, δ ηεζιεκζηή 

ζηήνζλδ, δ ζοκμπή, δ ηαηακμδζζιυηδηα, δ δζάηνζζδ, ζζπφμοκ ηαζ βζα ηζξ δφμ 

εεςνδηζηέξ απυρεζξ. (PL 162) Αηυιδ ηαζ μζ ιμκζζηέξ ιζθμφκ βζα πζεακή ενιδκεία 

(Eric Hirsch), ιε ηδ δζαθμνά υηζ μ ιμκζζηήξ οζμεεηεί ηδκ άπμρδ υηζ ιυκμ ιία απυ 

ηζξ πνμηεζκυιεκεξ ενιδκείεξ είκαζ ζςζηή, απμηθείμκηαξ ηδκ πζεακυηδηα κα 

ζζπφμοκ ηαοηυπνμκα δφμ ενιδκείεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζοιααηέξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

ιπμνμφκ κα ζοκηεεμφκ ζε ιία εκζαία ενιδκεία.  ζμεεηχκηαξ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ 

εεςνδηζηή ζηάζδ μζ ιμκζζηέξ, υπςξ είκαζ θοζζηυ, ζοβηνμφμκηαζ ιε ημοξ 

πθμοναθζζηέξ. (PL 164)  Νζ πθμοναθζζηέξ πζζηεφμοκ υηζ, υπςξ ιία ιεηαθμνά είκαζ 

πάκηα ακμζπηή ζε δζαθμνεηζηέξ ενιδκείεξ, ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημ θμβμηεπκζηυ 

ένβμ, (PL 165) εκχ μ ιμκζζηήξ ακηζιεηςπίγεζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ενιδκείεξ ςξ 

δζαθμνεηζηέξ υρεζξ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, μζ μπμίεξ, ςζηυζμ, ζοκεζζθένμοκ ζε 

ιία ειπενζζηαηςιέκδ ηαηακυδζδ ημο ένβμο. Ζ ζοβηεηνζιέκδ υιςξ άπμρδ ημο 

ιμκζζηή εεςνεί ηδκ ηαηακυδζδ ημο ένβμο ςξ ιία αοζηδνά ζοκεηηζηή δζαδζηαζία δ 

μπμία πενζμνίγεζ ηδκ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ αθμφ ηάεε πηοπή ημο ένβμο 

ηαηακμείηαζ δζαθμνεηζηά ακάθμβα ιε ηδκ ενιδκεία. Έηζζ, θμζπυκ, μ ιμκζζηήξ205 

ιαξ ςεεί ζηδκ επζθμβή ηδξ ιζαξ ενιδκείαξ, εκχ μ πθμοναθζζηήξ δζεονφκεζ ημ 

ενιδκεοηζηυ πεδίμ επζηνέπμκηαξ ηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ ενιδκεζχκ. (PL 168) 

Ζ ηεθεοηαία οπμεκυηδηα ημο ηεθαθαίμο, δ μπμία ακαθένεηαζ ζηδκ εηηίιδζδ ημο 

θμβμηεπκζημφ ένβμο ςξ ένβμο ηέπκδξ, απδπεί, πςνίξ αοηυ κα δδθχκεηαζ ζαθχξ, 

ηζξ ηάζεζξ ημο ζοββναθέα.  Γζα κα είκαζ πθήνδξ δ πανμοζίαζδ, μ Lamarque 

ακαθένεηαζ ζε ζοκαθείξ απυρεζξ, εκχ, μθμηθδνχκμκηαξ, πνμεημζιάγεζ ημκ 

ακαβκχζηδξ βζα ηα δφμ επυιεκα ηεθάθαζα ημο ένβμο (κπζνπιαζία ηαζ αιήζεηα), 

ζοκδέμκηάξ ηα ιε ηδ ζπεηζηή ζογήηδζδ. 

Θαηά ηδκ εηηίιδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο ςξ ένβμο ηέπκδξ, ημ εκδζαθένμκ ιαξ 

εζηζάγεηαζ ζηδ ζοιθςκία ιέζςκ ηαζ ζηυπςκ. Πηδκ πνμηείιεκδ πενίπηςζδ, 

αλζμθμβμφιε ηα θμβμηεπκζηά ιέζα ηα μπμία πνδζζιμπμζεί μ ζοββναθέαξ βζα ηδκ 
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οθμπμίδζδ ηάπμζμο ζηυπμο ή ηάπμζαξ αλίαξ.  ηακ ηνίκμοιε έκα θμβμηεπκζηυ 

ένβμ, δεκ ζοκεζδδημπμζμφιε απθχξ ημ κυδιά ημο (οπυ ηδκ έκκμζα ηδξ επίηεολδξ) 

επζηοβπάκμκηαξ ηδ ιέβζζηδ δοκαηή ηαηακυδζή ημο, αθθά ηονίςξ ηαηακμμφιε ημ 

εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ αλία ημο. Κε ηα ενιδκεοηζηά ζπυθζα ιπμνμφιε κα 

εηηζιήζμοιε ηα θμβμηεπκζηά ηαζ αζζεδηζηά παναηηδνζζηζηά ηα μπμία ιαξ 

επζηνέπμοκ κα παναηηδνίζμοιε έκα ένβμ ςξ θμβμηεπκζηυ ηαζ υπζ απθχξ ςξ  

ιοεμπθαζία ηαζ ηα μπμία δεκ απμδίδμκηαζ ζημ ηείιεκμ ιε ηδ ζδιαζζμθμβζηή ημοξ 

έκκμζα, αθθά εκημπίγμκηαζ  ζημ θμβμηεπκζηυ ένβμ, απ‟ ηδ ζηζβιή πμο ημ 

ακηζιεηςπίγμοιε ςξ ηαηάθθδθμ ακηζηείιεκμ ενιδκείαξ. (PL 171) 

Δπεζδή, θμζπυκ δ ενιδκεία αμδεά ζηδκ απμηάθορδ ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ ζημζπείςκ 

ημο ένβμο, δ ηνζηζηή πναηηζηή εα πνέπεζ κα επακεζηζάζεζ ηδκ πνμζμπή ηδξ 

ιεηαηζκμφιεκδ απυ ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο ζηδκ 

εηηίιδζή ημο.  Ζ επίιμκδ έιθαζδ ζημ κυδια ηείκεζ κα εκζζπφεζ ιία ηεπκδηή 

δζάζηαζδ ακάιεζα ζηδ ιμνθή ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ, ιε απμηέθεζια κα ιέκεζ 

ακελήβδηδ δ αλία ηδξ ακάβκςζδξ. 

Πφιθςκα ιε ημκ Lamarque, υηακ εηηζιμφιε έκα ένβμ ηέπκδξ, δεκ έπμοιε 

ζοβηεηνζιέκα ζοκαζζεήιαηα, αθθά ζοβηεηνζιέκδ εζηίαζδ ηδξ πνμζμπήξ ιαξ.  Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ ημο Lamarque, ςζηυζμ, ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε απυρεζξ 

άθθςκ θζθμζυθςκ, υπςξ δ Susan Feagin βζα ηδκ μπμία δ εηηίιδζδ εκυξ ένβμο 

ηέπκδξ  ζοκδέεηαζ πενζζζυηενμ ιε ζοκαζζεδιαηζηή ακηαπυηνζζδ ηαζ ζοβηίκδζδ 

πμο πνμηαθεί ζημκ ακαβκχζηδ.  Σαναηηδνζζηζηά επζζδιαίκεζ υηζ «δζααάγμοιε ιε 

ζοκαίζεδια», «παίνκμοιε ηα εεηζηά ζημζπεία ημο ένβμο», επζηνέπμκηαξ ζημκ 

εαοηυ ιαξ κα ακαζημπαζηεί βζα ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ ανπζηχκ ιαξ 

ακηζδνάζεςκ.206 

Ν Lamarque ζπμθζάγμκηαξ ηδκ παναπάκς ημπμεέηδζδ, παναηδνεί υηζ δ  εηηίιδζδ 

εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο είκαζ απμηέθεζια παζδείαξ ηαζ απαζηεί απυ ημκ 

ακαβκχζηδ ηδκ ζηακυηδηα κα δζαηνίκεζ. ζμ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

ακηζθαιαακυιαζηε ηζξ θμβμηεπκζηέξ ζδζυηδηεξ εκυξ ένβμο, επζζδιαίκεζ υηζ απαζηεί 

θακηαζία ηαζ ζημπαζιυ ηαζ, ςξ εη ημφημο, ηαζ μζ απμθαφζεζξ πμο απμννέμοκ απυ 

ηδκ απμηίιδζδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο δεκ έπμοκ παναηηήνα δδμκζζηζηυ. θεξ 

μζ παναπάκς επζζδιάκζεζξ ημο Lamarque μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζηδκ 

απαζημφιεκδ ζηακυηδηα δζάηνζζδξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία εηηίιδζδξ εκυξ 

θμβμηεπκζημφ ένβμο, αθθά ηαζ  ζημ νυθμ πμο δζαδναιαηίγεζ δ  Φακηαζία ηαζ μ 

ζημπαζιυξ, ιάθθμκ ζοκδβμνμφκ, πανά ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πνυεεζδ 

αοηήξ ηδξ δζαηνζαήξ κα οπμζηδνίλεζ ηδκ δεζηή θζθμζμθζηή δζάζηαζδ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ. Ζ ιεηαηυπζζδ ηδξ μπηζηήξ ιαξ βςκίαξ, δ μπμία πναβιαημπμζείηαζ, 

υηακ ηαοηζγυιαζηε ιε ημκ ήνςα ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ 

ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, ηαείζηαηαζ δοκαηή ιυκμ ιέζα απυ ηδκ ειπθμηή ηδξ 

Φακηαζίαξ ιαξ ηαηά ηδκ ακάβκςζδ ημο ένβμο ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ αθθυηνζαξ 

ζηάζδξ ηαζ πενίζηαζδξ.  Κε αοηή ηδ δζαδζηαζία ζοκδέμκηαζ, επίζδξ, μ ζημπαζιυξ 
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ηαζ δ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ υζμκ αθμνά ηδ ζοιπενζθμνά πμο ηεθζηά οζμεεηεί 

έκαξ θμβμηεπκζηυξ ήνςαξ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοιπενζθμνά πμο εκδείηκοηαζ κα 

αημθμοεήζεζ, ηαεχξ, υπςξ έπμοιε πεζ, δ ιεηαηυπζζδ ηδξ μπηζηήξ ιαξ βςκίαξ 

πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ επίβκςζδ ημο δζαηνζημφ ιαξ εβχ. Αζθαθχξ μ Lamarque 

εα παναηδνμφζε υηζ δ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ αοημφ ημο ηφπμο είκαζ ιία 

ελςεεζιζηή ακηίδναζδ ζημ ένβμ ςξ θμβμηεπκία, αθθά δε αθέπς πςξ ιπμνεί κα 

απμηθείζεζ ηζξ επζηαθμφιεκεξ ηαζ απυ ημκ ίδζμ θεζημονβίεξ ηδξ Φακηαζίαξ ηαζ ημο 

ζημπαζιμφ ηςκ θμβμηεπκζηχκ πμζμηήηςκ. Αοηέξ πνέπεζ κα ζοκδεεμφκ ιε ημ 

πενζεπυιεκμ ημο ένβμο ιε ημκ παναπάκς πενζβναθυιεκμ ηνυπμ, ζοιαάθθμκηαξ 

έηζζ ζηδκ εκίζποζδ παναηηδνζζηζηχκ ζηα μπμία ηαζ μ Lamarque απμδίδεζ ιένμξ 

ηςκ αζηίςκ ηδξ δζαπνμκζηυηδηαξ ημο ένβμο.  

Δκ ηαηαηθείδζ, μ Lamarque επζζδιαίκεζ υηζ, αηυια ηαζ ακ δεπημφιε υηζ δ πναηηζηή 

ηδξ ακάβκςζδξ ειπενζέπεζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ηδκ επζδίςλδ απθήξ ηαηακυδζδξ 

ηαζ απμηεθεί έκα λεπςνζζηυ είδμξ εηηίιδζδξ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, οπάνπμοκ ηζ 

άθθα ζημζπεία ζηα μπμία εα ιπμνμφζε κα εζηζαζηεί ημ εκδζαθένμκ ιαξ, υπςξ δ 

ιοεμπθαζία ηαζ δ αθήεεζα. Πηδ ζοκέπεζα, μ Lamarque εα επζπεζνήζεζ κα 

ακηζιεηςπίζεζ ζζπονζζιμφξ πμο αθμνμφκ ημ είδμξ ημο εκδζαθένμκημξ πμο 

πνμηαθεί έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ, ηαεχξ, υπςξ είκαζ θακενυ, δζαπςνίγεζ ηδ 

ιοεμπθαζία ςξ βεκζηή αθδβδιαηζηή ηαηδβμνία απυ ηδ θμβμηεπκία ηαζ οπμααειίγεζ 

ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ αθήεεζα ζηδ θμβμηεπκία, αζηχκηαξ ηνζηζηή ζε ακάθμβεξ 

εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ. 

 

4.Β. 5. Μπζνπιαζία 

Έπμκηαξ ηαηά κμο ηδ ζοπκά επακαθαιαακυιεκδ ζημ αζαθίμ δζάηνζζδ ημο 

Lamarque ακάιεζα ζηδ ιοεμπθαζία ςξ πενζβναθζηυ υνμ ηαζ ηδ θμβμηεπκία ςξ 

αλζμθμβζηυ, δεκ είκαζ απμνίαξ άλζμ ημ βεβμκυξ υηζ ημ ηεθάθαζμ πμο αθζενχκεζ ζηδ 

δζενεφκδζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ, λεηζκά ιε ηδκ επζζήιακζδ ημο John 

Searle «Ν παναηηδνζζιυξ εκυξ ένβμο ςξ ινγνηερλία εκαπυηεζηαζ ζημκ 

ακαβκχζηδ, μ παναηηδνζζιυξ ημο ςξ κπζνπιαζία ζημ ζοββναθέα» (PL 175).  Ζ 

επζζήιακζδ αοηή ζοκδέεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ ιε ηα γδηήιαηα 

θμβμηεπκζηήξ ηνζηζηήξ, ηα μπμία ζογδηήεδηακ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, εκχ, 

ηαοηυπνμκα, θςηίγεζ ηδκ εονφηδηα ηδξ εκκμίαξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ, δ μπμία 

οπενααίκεζ ημ θμβμηεπκζηυ πθαίζζμ. 

Θαζ ζ‟ αοηυ ημ ηεθάθαζμ, υπςξ ηαζ ζε μθυηθδνμ ημ αζαθίμ, μ Lamarque ζοκεπίγεζ 

κα πανέπεζ έκα ακεηηίιδημ μδδβυ ακάθοζδξ ηαζ πνμαθδιαηζζιμφ πάκς ζε 

επζιένμοξ γδηήιαηα ηδξ θμβμηεπκζηήξ εεςνίαξ ηαζ ηνζηζηήξ ιέζα απυ ημ πνίζια 

ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Έηζζ, ηαζ βζα ημ εέια, ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζημ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ ιοεμπθαζίαξ, παναεέηεζ ιζα ζεζνά απυ βυκζιμοξ 

πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ επζζδιάκζεζξ. 
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Ανπζηά απμζαθδκίγεζ υηζ μ υνμξ κπζνπιαζία ακαθένεηαζ ζε ακηζηείιεκα 

(πνυζςπα, ιένδ) ηαζ ζε πενζβναθέξ, ζε επζιένμοξ δδθχζεζξ ή ζε μθυηθδνμ ένβμ. 

ηακ έκα ακηζηείιεκμ είκαζ ιοεμπθαζηζηυ, δεκ είκαζ πναβιαηζηυ, υηακ ιία δήθςζδ 

είκαζ ιοεμπθαζηζηή, δεκ είκαζ αθδεζκή. Υζηυζμ, αοηυ δεκ ζζπφεζ απυθοηα. Έκα 

ζδζαίηενμ είδμξ πναβιαηζηυηδηαξ ζπεηίγεηαζ ιε ηα ακηζηείιεκα ηδξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ 

έκα ζδζαίηενμ είδμξ αθήεεζαξ ιε ηζξ ιοεμπθαζηζηέξ πενζβναθέξ. 

Ν Lamarque επζζδιαίκεζ υηζ, ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ, δεκ οπάνπμοκ επζθακεζαηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ βθχζζαξ –ζοκηαηηζηά ή νδημνζηά- , ηα μπμία ιαξ αμδεμφκ κα 

δζαηνίκμοιε ηδ ιοεμπθαζία απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. (PL 177)  Δπίζδξ, 

παναηδνεί υηζ δ αθήεεζα ή ημ ρεφδμξ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο δεκ ιπμνεί κα 

εεςνδεεί ςξ ηνζηήνζμ ιοεμπθαζίαξ (π.π. 1984), ηαεχξ πμθθέξ πνμηάζεζξ δεκ 

είκαζ απμθακηζηέξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα εθεβπεμφκ ιε αάζδ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ηνζηήνζμ. Ρέθμξ, υηακ ηάπμζμξ δζδβείηαζ ιζα ζζημνία, δεκ πνμζπαεεί απαναίηδηα κα 

ιαξ ελαπαηήζεζ μφηε ηάκεζ θάεμξ. Δπμιέκςξ, μζ ζημπμί ηδξ αθήβδζδξ είκαζ 

ζδιακηζηυηενμζ απυ ηδ ζςζηή απυδμζδ ηζιχκ αθδεείαξ. (PL 178)  Πημ ζδιείμ 

αοηυ εα ιπμνμφζαιε κα αζηήζμοιε  ηνζηζηή ςξ πνμξ ημ πεδίμ ζημ μπμίμ 

ακαθένεηαζ δ αθήεεζα. Aκ ακαθένεηαζ ζε βεκζηέξ έκκμζεξ ηαζ ζδέεξ, είκαζ άζημπμ 

κα πενζμνζγυιαζηε ζημοξ ηνυπμοξ εηθμνάξ ημοξ πνμηεζιέκμο κα απμζοκδέζμοιε 

ηδκ αθήεεζα απυ ηδ ιοεμπθαζία. Άθθςζηε, ηαζ δ πνυεεζδ ημο δδιζμονβμφ ηδξ 

ζζημνίαξ, δ μπμία δειώλεηαη ιέζα ζηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ μπμία οπαζκίζζεηαζ μ 

Lamarque ςξ ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα ηδξ ιοεμπθαζίαξ  ιπμνεί κα εθεβπεεί ιέζα 

απυ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζζημνίαξ ςξ πνμξ ηδκ αθήεεζα ή ημ ρεφδμξ ηδξ,  ιε ηδκ 

πνμτπυεεζδ, αέααζα, υηζ δεκ πενζμνίγμοιε ηδκ πνήζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ αθήεεζαξ 

ζηδκ απυδμζδ αθδεμηζιχκ ζε θμβζηέξ ηαηαζηεοέξ ή ζηδκ ακηζζημζπία ιε ημκ 

ελςηενζηυ ηυζιμ. 

Πηδ ζοκέπεζα, δ απμζαθήκζζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ επζπεζνείηαζ απυ ημ 

ζοββναθέα ιέζα απυ ιία ζζημνζηή ακαδνμιή ζοκαθχκ ημπμεεηήζεςκ. Πημ 

πθαίζζμ αοηυ, μ Lamarque επζζδιαίκεζ υηζ, ηαηά ημκ Sir Philip Sidney (1595), βζα 

ημκ πμζδηή δεκ ηίεεηαζ εέια αθήεεζαξ ή ρεφδμοξ, ηαεχξ δε ιζθά βζα ημ ηζ είκαζ ή 

δεκ είκαζ ηάηζ, αθθά βζα ημ ηζ εα έπνεπε ή δεκ εα έπνεπε κα ζοιααίκεζ.207 (PL 

179) Δπίζδξ, ακαθένεηαζ ζηζξ απυρεζξ ηςκ Beardsley ηαζ Urmson, μζ μπμίμζ, ζημκ 

εζημζηυ αζχκα, εεςνμφκ υηζ μ ζοββναθέαξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ δεκ πνμαάθθεζ 

ζζπονζζιμφξ, εκχ ακηζπανααάθθεζ ηδ δζαθςκία πμο δζαηφπςζε μ Kendall Walton 

ζπεηζηά ιε ηδκ παναπάκς άπμρδ, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ πανάδεζβια ηδ πνήζδ 

πανααμθχκ ή ζζημνζχκ απυ ημ ζοββναθέα, πνμηεζιέκμο κα πνμαάθεζ ημοξ 

ζζπονζζιμφξ ημο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδ δζδαηηζηή ή πνμπαβακδζζηζηή θμβμηεπκία.  

Ν Lamarque ακαθένεηαζ, επίζδξ, ζηδκ ακαβκχνζζδ ημο Sidney  δ πμίδζδ κα έπεζ 

δεζηυ ζηυπμ, αθθά ηαζ ζημκ Nicholas Wolterstorff, μ μπμίμξ δζαηοπχκεζ ηδ εεςνία 

ημο ιδ-ζζπονζζιμφ ιε πζμ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ, ακαβκςνίγμκηαξ υηζ δ ηαεμνζζηζηή 

ζηάζδ ημο αθδβδηή ζζημνζχκ ζοκίζηαηαζ ζηδκ πνμζθμνά ζοβηεηνζιέκςκ 

ηαηαζηάζεςκ βζα πνμαθδιαηζζιυ. 
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Απυ ηδκ άθθδ, επζζδιαίκεζ ηδκ άπμρδ ημο  Searle208 (κπζνπιαζία σο πξνζπνίεζε 

νκηιηαθώλ ελεξγεκάησλ - story telling as pretended speech acts), ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία, αοηυ πμο δζαθμνμπμζεί ιία ιοεμπθαζηζηή νήζδ είκαζ δ ζζπφξ ηδξ ηαζ 

υπζ ημ κυδιά ηδξ. (PL 181)  Ξνυηεζηαζ βζα  άπμρδ, ηδκ μπμία, υπςξ έπεζ θακεί ηαζ 

αθθμφ, ζηδνίγεζ μ Lamarque. Ν Searle, δζαηοπχκμκηαξ ιζα εεςνία πνμζπμίδζδξ, 

πζζηεφεζ υηζ έκα ένβμ ιοεμπθαζίαξ είκαζ δοκαηυκ κα δζαηοπχκεζ ζζπονζζιμφξ/ 

δδθχζεζξ ή κα εέηεζ ενςηήιαηα, ηα μπμία απμηεθμφκ ιένμξ ημο ζοκμθζημφ 

ζηυπμο ηδξ αθήβδζδξ ιζαξ ζζημνίαξ. Γζαηνίκεζ ημοξ θυβμοξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ απυ 

ηα ένβα ηδξ ιοεμπθαζίαξ ςξ πνμξ ηδ δοκαηυηδηα ηςκ δεφηενςκ κα  δζαηοπχκμοκ 

αοεεκηζημφξ ζζπονζζιμφξ. (PL 182)  Κζα δεφηενδ εεςνία πνμζπμίδζδξ αθμνά ηδκ 

πνμζπμίδζδ ημο ζοββναθέα, μ μπμίμξ ηνφαεηαζ πίζς απυ έκα παναηηήνα (π.π. 

ημκ αθδβδηή), δζαπςνίγμκηαξ έηζζ ημ ζοββναθέα απυ ημκ αθδβδηή (David Lewis), 

εκχ ιία ηνίηδ εεςνία  (Ryle) αθμνά ηδκ πνμζπμίδζδ υηζ ζζπφεζ ηάπμζα ηαηάζηαζδ 

πναβιάηςκ. Ν ίδζμξ, μ Ryle,  εεςνεί υηζ δ πνμζπμίδζδ είκαζ δοκαηυκ κα 

εκαθθάζζεηαζ ιε ηδ Φακηαζία, εκχ επζιέκεζ ζημ πνμηαζζαηυ πενζεπυιεκμ ηδξ 

Φακηαζίαξ βζα κα λεηαεανίζεζ ημ μκημθμβζηυ πνυαθδια πμο πνμηφπηεζ, υηακ 

θακηαγυιαζηε ηάπμζμκ ή ηάηζ ςξ ηάημπμ μνζζιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ. (PL 183)  

O  Lamarque ηνίκεζ υηζ δ ηεθεοηαία πνμζέββζζδ είκαζ ιάθθμκ ανκδηζηή, βζαηί 

πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηδκ πνμζπμίδζδ ημο ζοββναθέα, πςνίξ κα δζενεοκά αοηυ πμο 

εεηζηά πνάηηεζ ή πνμζπαεεί κα πεηφπεζ. Γεκζηυηενα μ Lamarque επζηνίκεζ ηδκ 

εζηίαζδ ηδξ πνμζμπήξ ζηδκ πνμζπμίδζδ ημο ζοββναθέα ιοεμπθαζηζηχκ ζζημνζχκ 

επζζδιαίκμκηαξ υηζ, ι‟ αοηυ ημκ ηνυπμ, δ ιοεμπθαζία ηζκδοκεφεζ κα εεςνδεεί 

δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ ή πανάβςβμ ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδξ αζμβναθίαξ.  

Ν Lamarque ζδιεζχκεζ ζηδ ζοκέπεζα, υηζ μ Gregory Currie, πνμζπαεχκηαξ κα 

ζοιαάθθεζ ιε ιζα εεηζηή πνμζέββζζδ, ιεηαημπίγεζ ηδκ έιθαζδ απυ ηζξ εκένβεζεξ 

ημο ζοββναθέα ζηζξ εκένβεζεξ ημο αηνμαηδνίμο ηδξ ζζημνίαξ. Κε άθθα θυβζα, 

εεςνεί υηζ ιζα απυ ηζξ πνμεέζεζξ ημο ζοββναθέα είκαζ κα πεηφπεζ χζηε ημ 

αηνμαηήνζυ ημο κα πξνζπνηεζεί όηη πηζηεύεη έκα πξνηαζηαθό πεξηερόκελν. (make-

believe a proposition) Έηζζ ζημ ηέκηνμ ηδξ δζάηνζζδξ ιεηαλφ ιοεμπθαζίαξ ηαζ 

πναβιαηζηυηδηαξ ανίζηεηαζ δ ελάνηδζδ ηδξ ιοεμπθαζίαξ απυ ηα πξνηαζηαθά 

πεξηερόκελα πμο ηδκ πενζβνάθμοκ. Ακηίεεηα, δ πναβιαηζηυηδηα (δ ιδ-

ιοεμπθαζία) δεκ ελανηάηαζ απυ ηα πξνηαζηαθά πεξηερόκελα πμο ηδκ 

πενζβνάθμοκ. 

Ν Kendall Walton εεςνεί υηζ ηα πξνηαζηαθά πεξηερόκελα πμο πενζέπμκηαζ ζηδ 

ιοεμπθαζία είκαζ πενζζζυηενμ ηαεμνζζηζηά απυ ηζξ πνμεέζεζξ ημο ζοββναθέα.  

Πηδ ιοεμπθαζία, εηηυξ απυ ηζξ αθδβήζεζξ, ζοιπενζθαιαάκεζ  ηαζ ηα νκηιηαθά 

ελεξγήκαηα αθθά ηαζ ηζξ ημφηθεξ, ηζξ παζδζηέξ θαζπυπζηεξ η.α. Ν Lamarque 

παναηδνεί, ςζηυζμ, υηζ, παν‟ υθα αοηά, μζ πνμεέζεζξ δφζημθα ελαθείθμκηαζ απυ 

ηδ ιοεμπθαζία.  (PL 186)  
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Πηδ ζοκέπεζα, δ πνμζμπή ημο ζοββναθέα ζηνέθεηαζ ζε ηαίνζεξ ζοκζζηχζεξ ηδξ 

ιοεμπθαζίαξ, υπςξ μζ παναηηήνεξ, ηαεχξ ηαζ ζε εεςνίεξ μζ μπμίεξ ηζξ επελδβμφκ 

ηαζ ηζξ εκηάζζμοκ ζηδ θμβμηεπκζηή πναηηζηή. 

Ζ ζογήηδζδ βζα ηδ ιοεμπθαζία ζοκεπίγεηαζ ιε ηζξ ελήξ επζζδιάκζεζξ ημο 

Lamarque:  α) δ εζςηενζηή ηαζ ελςηενζηή μπηζηή βςκία ακηζιεηχπζζδξ ηςκ 

παναηηήνςκ ςξ ακενχπζκςκ υκηςκ ή ςξ επζκμδιέκςκ ηαηαζηεοχκ απδπεί ηδκ 

εονφηενδ δζάηνζζδ, ηδκ μπμία επζπεζνεί δ ηνζηζηή, ακάιεζα ζημ εκδζαθένμκ ημ 

μπμίμ εζηζάγεηαζ ζημκ ηυζιμ πμο ακαδεζηκφεηαζ ιέζα ζημ θμβμηεπκζηυ ένβμ ηαζ 

ζημ εκδζαθένμκ ημ μπμίμ εζηζάγεηαζ ζηα νδημνζηά ιέζα ακαπανάζηαζδξ αοημφ ημο 

ηυζιμο ηαζ α) μ ηυζιμξ, μ μπμίμξ απεζημκίγεηαζ ιέζα απυ ηδ ιοεμπθαζία, 

θμβμηεπκζηή ή ιδ, πνεζάγεηαζ ζοιπθήνςζδ απυ ημκ ακαβκχζηδ, δ μπμία, ςξ 

δζαδζηαζία, δεκ έπεζ κα ηάκεζ μφηε ιε ηδκ απυδμζδ κμήιαημξ μφηε ιε ηδκ 

αλζμθυβδζδ ημο ένβμο.  Ν ακαβκχζηδξ δε εα πνέπεζ, ςζηυζμ, κα παίνκεζ ιυκμ ςξ 

αθμνιή ημ ένβμ βζα κα επζδίδεηαζ ζε ζδζςηζηέξ θακηαζζχζεζξ, αθθά κα 

ακηαπμηνίκεηαζ ζημ παζπκίδζ αθδεμθάκεζαξ (Kendall Walton),209 βζα ημ μπμίμ μ 

ίδζμξ μ ζοββναθέαξ ημκ ελμοζζμδμηεί. (PL 198) Πημ ζδιείμ αοηυ εα ήεεθα κα 

επζζδιάκς υηζ, ηαηά ηδκ πνμζςπζηή ιμο άπμρδ, ημ παζπκίδζ ηδξ αθδεμθάκεζαξ, 

ζημ μπμίμ μ Lamarque παναπέιπεζ, εεςνχκηαξ υηζ είκαζ δ ηαηάθθδθδ ακηίδναζδ 

ημο ακαβκχζηδ ζημ ηείιεκμ ηαζ ημ ζοιπθήνςια ημο ηυζιμο ηδξ ιοεμπθαζίαξ, 

δεκ ανηεί βζα κα ελακηθήζεζ μφηε ηζξ επζδζχλεζξ ημο ζοββναθέα, πμθφ θζβυηενμ δε 

ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ. Ζ ιοεμπθαζία δ μπμία βίκεηαζ εφημθα ακηζθδπηή 

ςξ ηέημζα, δεκ πνμαθδιαηίγεζ ημκ ακαβκχζηδ ςξ πνμξ ημοξ ηνυπμοξ 

ζοιπθήνςζδξ ηςκ ακαπυθεοηηςκ ηεκχκ ημο ηυζιμο πμο ακαπανζζηά, αθθά 

πενζζζυηενμ ημκ πνμαθδιαηίγεζ ςξ πνμξ ημ ααεφηενμ κυδια πμο πενζηθείεζ. Ρμκ 

ηαθεί, δδθαδή, ζε ιζα ακηαπυηνζζδ ιε ηδκ μπμία εα ακαηαθφρεζ αοηυ πμο μ Peter 

Singer απμηαθεί «Ρμ δεζηυ ιήκοια ηδξ ζζημνίαξ» (“The Moral of the Story”).210 

Υζηυζμ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ζογήηδζδξ ηδκ μπμία επζπεζνεί μ Lamarque ηαζ δ μπμία 

ζημπυ έπεζ κα θςηίζεζ εεςνδηζηά πνμαθήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηδ ιοεμπθαζία ηαζ ηδκ 

αθήεεζα, πμο εκοπάνπεζ ζ‟ αοηή, παναηίεεκηαζ ιζα ζεζνά απυ ανπέξ, μζ μπμίεξ 

επζπεζνμφκ κα δζαηοπχζμοκ πζεακέξ ζοκδέζεζξ ημο ιοεμπθαζηζημφ ηυζιμο ιε ημκ 

πναβιαηζηυ ή ιε εκδεπμιεκζημφξ ηυζιμοξ. Ν Lamarque, πνμηνίκμκηαξ ιζα 

ελςηενζηή εζηίαζδ, δ μπμία ακηζιεηςπίγεζ ημοξ πενζβναθυιεκμοξ ηυζιμοξ ηαζ 

ημοξ παναηηήνεξ ηςκ δνχςκ ςξ πθαζηά δδιζμονβήιαηα, πνμπςνά ζηδ 

δζαηφπςζδ πέκηε ανπχκ πμο επελδβμφκ ηδ ιοεμπθαζηζηή δζάζηαζδ ένβςκ ηαζ 

παναηηήνςκ ιέζα ηαζ απυ ηδ δζαιεζμθάαδζή ημοξ απυ ηδ βθχζζα.211  

Ρμ ηεθάθαζμ πμο ακαθένεηαζ ζηδ ιοεμπθαζία, μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ 

οπμεκυηδηα, δ μπμία έπεζ ηίηθμ Κπζνπιαζία θαη πγθίλεζε. Π‟ αοηήκ μ Lamarque 

ελεηάγεζ ημ θζθμζμθζηυ εκδζαθένμκ βζα ηδκ πζεακυηδηα ζοκαζζεδιαηζηήξ 
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ακηαπυηνζζδξ ζηδ ιοεμπθαζία. Ξαν‟ υθμ πμο δ ζπεηζηή ζογήηδζδ πενζβνάθεηαζ 

ζοπκά ςξ «ημ πανάδμλμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ», ελ‟ αζηίαξ ηςκ αθθδθμζοβηνμουιεκςκ 

απυρεςκ βζα ηδ θφζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, μ Lamarque επζζδιαίκεζ ημ 

εκδζαθένμκ ηςκ ηνζηζηχκ βζα ηδκ κμδηζηή ιαξ ηαηάζηαζδ ηαηά ηδκ εκαζπυθδζδ 

ιαξ ιε ηδ ιοεμπθαζία. (PL 209)  

Ν ζοββναθέαξ, ζ‟ αοηυκ ημκ ακαθοηζηυ ηαζ ζοπκά ηνζηζηυ μδδβυ ηδξ θζθμζμθίαξ 

ηδξ θμβμηεπκίαξ, οζμεεηεί ηαζ πάθζ ηδκ ζζημνζηή ακαδνμιή, ςξ ιέεμδμ βζα κα 

εηεέζεζ ηζξ απυρεζξ μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηδξ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ ακηαπυηνζζδξ ημο ακαβκχζηδ ζηδ ιοεμπθαζία.  

Ζ πνχηδ ακαθμνά ζηδ ζπέζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ζοκαζζεήιαημξ ηαζ 

θμβμηεπκίαξ, απμδίδεηαζ ζημκ Ανζζημηέθδ,  μ μπμίμξ πνχημξ εεχνδζε υηζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα είκαζ γςηζηυ ιένμξ ηδξ ζςζηήξ ακηίδναζδξ ζηδ θμβμηεπκία. Θαηά 

ημκ Ανζζημηέθδ, μ θυαμξ ηαζ μ έθεμξ πνμηαθμφκηαζ ζημ εεαηή απυ ημκ ζηακυ 

πμζδηή υπζ ιε ηα ζηδκζηά ηεπκάζιαηα αθθά ιε ηδκ ίδζα ηδ δμιή ηαζ ηα ζοιαάκηα 

ημο ένβμο. 

Πηδ ζοκέπεζα, μ Lamarque επζζδιαίκεζ ηδκ απμνία ημο Hume ζπεηζηά ιε ηδκ 

ζηακμπμίδζδ, ηδκ μπμία ακηθμφκ μζ εεαηέξ απυ ιία ηαθμβναιιέκδ ηναβςδία, εκχ 

παναημθμοεμφκ ηζξ θφπεξ, ηα άβπδ ηαζ ηα άθθα πάεδ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ. Πηδκ 

απμνία αοηή απακηά μ ίδζμξ  Hume απμδίδμκηαξ ηδκ ζηακμπμίδζδ πμο κζχεμοιε 

ζηδκ οπένααζδ ηδξ θφπδξ, ηδκ μπμία επζηοβπάκεζ μ ηαθθζηέπκδξ ιε ηδκ ηεπκζηή 

ηαζ ηδκ εοθνάδεζά ημο.212 

Ρμ ενχηδια, υιςξ, ημ μπμίμ ιέκεζ ακαπάκηδημ, ηαηά ημ Lamarque, αθμνά ηδκ 

πδβή αοηχκ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, αθμφ μζ εεαηέξ βκςνίγμοκ υηζ πνυηεζηαζ βζα 

ιοεμπθαζία. Ν Lamarque ακαθένεζ μνζζιέκεξ απυ ηζξ απακηήζεζξ πμο έπμοκ 

δμεεί ζημ παναπάκς ενχηδια. Έηζζ, ηαηά ημκ Dr. Johnson, ναζζμκαθζζηή 

ημο18μο αζχκα, (PL 211) μζ ιζιήζεζξ ηδξ ηναβςδίαξ πνμηαθμφκ ζηακμπμίδζδ, υπζ 

βζαηί εεςνμφκηαζ, θακεαζιέκα, ςξ πναβιαηζηυηδηεξ, αθθά βζαηί θένκμοκ ζημ 

ιοαθυ πναβιαηζηυηδηεξ. Θαη‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ ζηακμπμίδζδ ακηθείηαζ απυ ηδ 

ζοκείδδζδ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιοεμπθαζία, εκχ δ θφπδ ηαζ μ θυαμξ απυ ηδκ 

πνμμπηζηή υηζ είκαζ πζεακυ κα ανεεμφιε ζηδ εέζδ ηςκ δνχςκ. Θαηά ημκ  William 

Kernick, ζφβπνμκμ ημο Johnson, μζ εεαηέξ ελαπαηχκηαζ ιυκμκ ςξ πνμξ ηζξ 

εοαζζεδζίεξ ημοξ ηαζ υπζ ςξ πνμξ ηδκ ηαηακυδζή ημοξ. Ρα ζοιαάκηα ζηδ ζηδκή 

πνμζπενκμφκ ηζξ πεπμζεήζεζξ ιαξ ηαζ αββίγμοκ ηαηεοεείακ ηζξ ζοβηζκήζεζξ ιαξ. 

Κία πνμζπάεεζα κα ελδβδεεί ημ πανάδμλμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ, δδθ. πχξ είκαζ 

δοκαηυκ κα βεκκμφκηαζ ζοκαζζεήιαηα ζημοξ εεαηέξ/ ακαβκχζηεξ, εκχ βκςνίγμοκ 

υηζ πνυηεζηαζ βζα ιοεμπθαζία ηαζ εκχ ηα ζοκαζζεήιαηα εα ιπμνμφζακ κα 

ελδβδεμφκ ιυκμ ακ ηα βεβμκυηα εεςνμφκηακ αθδεζκά, απμδίδεηαζ ζημ Samuel 

Taylor Coleridge. Πφιθςκα ιε αοηυ πμο εα ιπμνμφζε κα μκμιαζηεί αλαζηνιή ηεο 

δπζπηζηίαο, μζ εεαηέξ βκςνίγμοκ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιοεμπθαζία αθθά ακαζηέθθμοκ 

αοηή ηδ βκχζδ πνμξ πάνζκ ηδξ εεαηνζηήξ ειπεζνίαξ, εκχ, ζφιθςκα ιε ηδκ άπμρδ 
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ημο Simon Kernick,213 έκαξ εεαηήξ, ηαηάθθδθα επδνεαζιέκμξ απυ ημ ένβμ, δε 

ζηέθηεηαζ ηδκ αθήεεζα ή ημ ρεφδμξ ηςκ δζαδναιαηζγμιέκςκ.  

Νζ παναπάκς επζζδιάκζεζξ, ζφιθςκα ιε ημ Lamarque, αθήκμοκ ακμζπηυ ημ 

γήηδια ηδξ κμδηζηήξ ηαηάζηαζδξ, ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ μ εεαηήξ, γήηδια ζημ 

μπμίμ δ ζεσξία ηεο ζθέςεο,214 πμο παναηίεεηαζ απυ ημ ζοββναθέα ζηδ ζοκέπεζα, 

επζπεζνεί κα δχζεζ απακηήζεζξ. 

Πφιθςκα ιε ημκ  Kendall Walton ηαζ ηδκ άπμρδ, δ μπμία εα ιπμνμφζε κα 

μκμιαζηεί πξνζπνηεηόο θόβνο θαη έιενο, μζ εεαηέξ απθχξ πνμζπμζμφιαζηε θυαμ, 

έθεμξ ηαζ εαοιαζιυ βζα ημοξ ήνςεξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ, ακ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα 

έπμοκ θαζκμιεκμθμβζηέξ μιμζυηδηεξ ιε ηα πναβιαηζηά. Ν Lamarque παναηδνεί υηζ 

δ εέζδ αοηή, ακ ηαζ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε υζα οπμζηδνίγμοκ μζ Ανζζημηέθδξ, 

Hume ηαζ Dr. Johnson, ηαζνζάγεζ ιε ηδκ ελαθεζπηζηή μκημθμβία ημο Walton. (PL 

214) 

Ν Lamarque εεςνεί αηυιδ ζδιακηζηυ κα δζαπςνίζμοιε ηα ζοκαζζεήιαηα ηα μπμία 

ααζίγμκηαζ ζε ηάπμζμ εεςνμφιεκμ δζακμδηζηυ ζημζπείμ, υπςξ  μ θυαμξ, δ θφπδ, δ 

αβάπδ απυ εηείκα ηα μπμία δεκ ααζίγμκηαζ ζημ ζημζπείμ αοηυ, υπςξ δ ζελμοαθζηή 

έθλδ, ημ ζμη, δ απμζηνμθή. Αοηά ηα ηεθεοηαία δεκ πενζέπμοκ πνμεεζζαηέξ 

ηαηαζηάζεζξ, ακαβκςνίγμκηαζ απυ ηζξ θοζζμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ ιαξ ηαζ ημ 

βεβμκυξ ακ είκαζ πναβιαηζηά ή υπζ, δεκ επδνεάγεζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ιαξ. (PL 215)  

Ρμ ενχηδια ημ μπμίμ ηίεεηαζ εδχ απυ ημ ζοββναθέα είκαζ πχξ ιπμνμφκ μζ εεαηέξ 

κα παίγμοκ έκα παζπκίδζ, υηακ δεκ ζοκεζδδημπμζμφκ υηζ ημ πνάηημοκ.215 

Ζ Θεςνία ηδξ ζηέρδξ  παναηίεεηαζ, εκ ηαηαηθείδζ, ζημ πανυκ ηεθάθαζμ ημο 

αζαθίμο ςξ ιζα απυπεζνα κα ζοκδεεμφκ ηα ζοκαζζεήιαηα ιε ηδ ζηέρδ ηαζ ηδ 

θακηαζία ηαζ κα πενζβναθεί, ηνυπμκ ηζκά, δ πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ ημο 

ακαβκχζηδ. Ζ ηεκηνζηή ζφθθδρδ ηδξ εεςνίαξ είκαζ υηζ δ γςδνή θακηαζία ιπμνεί 

κα βίκεζ οπμηαηάζηαημ ηδξ ζηέρδξ, δ μπμία πνμηαθεί ημκ  θυαμ ηαζ ηδ θφπδ. 

Ν Lamarque μθμηθδνχκεζ ημ ηεθάθαζμ αοηυ ιε ηδκ επζζήιακζδ υηζ αοηυ ημ μπμίμ 

πνμηφπηεζ απυ ηδ ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηδ ιοεμπθαζία, είκαζ 

υηζ δ ζδιαζία ηδξ θακηαζίαξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηα ακενχπζκα υκηα 

ειπθέημκηαζ θακηαζζαηά ιε πθαζημφξ παναηηήνεξ ηαζ ζοιαάκηα. πμζηδνίγεζ δε 

                                                           
213

 Σφγχρονοσ Άγγλοσ μυκιςτοριογράφοσ  
214

 Σφμφωνα με τθ κεωρία αυτι, θ ηωθρι φανταςίωςθ πλαςτϊν χαρακτιρων και γεγονότων μπορεί να 
γεννιςει πραγματικά ςυναιςκιματα αντικακιςτϊντασ ζτςι τθν πεποίκθςθ. Σφμφωνα μ’ αυτι τθ κεωρία, είναι 
θ ςκζψθ που γεννά τα ςυναιςκιματα και όχι τα ίδια τα γεγονότα. Βλ. και  Lamarque 2009 : 216, ςθμ. 100 
215

 Ο Lamarque επανζρχεται ς’ αυτό το ςθμείο ςτθ διαφωνία του με τον Walton ςχετικά με τθ χριςθ του όρου 
παιχνίδι, τον οποίο ο ίδιοσ δεν υποςτθρίηει τόςο για τον πιο επιφανειακό λόγο τθσ ςυνάρτθςισ του με κάτι μθ 
ςοβαρό, όςο και για τον ουςιαςτικότερο ότι ο όροσ πρακτικι που ο ίδιοσ προτιμά, ςυνδζει τθν αφιγθςθ 
ιςτοριϊν με μια κοινωνικι πράξθ ςυνεργαςίασ και ςυνειδθτϊν προκζςεων.  Οι προκζςεισ αυτζσ λαμβάνουν 
υπόψθ κεςμικοφσ όρουσ λειτουργίασ οι οποίοι τοποκετοφν τθ δραςτθριότθτα ςε ζνα λογικό φιλοςοφικό 
πλαίςιο και όχι ςε ζνα πεδίο αυξθμζνθσ πολυπλοκότθτασ μιασ φυςικισ δεξιότθτασ (ψυχολογικοφ τφπου). Για 
μια πιο πλιρθ παρουςίαςθ τθσ κζςθσ των L&O αναφορικά με τθ φφςθ τθσ μυκοπλαςίασ και τθ 
διαφοροποίθςι τουσ από τθ κζςθ του Walton βλ. ςχετικά L&O 1994: 32-40. 



184 

 

υηζ μπμζαδήπμηε άπμρδ ακαθμνζηά ιε ηδκ αλία ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ ακενχπζκδ 

γςή, εα έπνεπε κα λεηζκά απ‟ αοηή ηδ εέζδ. Ακ δ θμβμηεπκία ζοιπενζθαιαάκεζ  

ακάιεζα ζηζξ αλίεξ ηδξ ηδ βκχζδ, ακ δδθαδή απμηεθεί υπδια ηδξ αθήεεζαξ, είκαζ 

έκα γήηδια ημ μπμίμ αθήκεζ ακμζπηυ πνμξ δζενεφκδζδ βζα επυιεκμ ηεθάθαζμ ιε 

ημκ ηίηθμ Αιήζεηα. (PL 218)  

Δίκαζ ζδιακηζηυ, ςζηυζμ υηζ μ  Lamarque επζαεααζχκεζ ημκ ηεκηνζηυ νυθμ πμο 

παίγεζ δ Φακηαζία ζηδκ ειπθμηή ημο ακαβκχζηδ ιε ημοξ ήνςεξ ημο ένβμο. πςξ 

εζπχεδηε ηαζ παναπάκς, μ νυθμξ ηδξ Φακηαζίαξ δε εα ιπμνμφζε κα ελακηθείηαζ 

ζηδκ απεζηυκζζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ζδζμηήηςκ. Αοηυ ηαείζηαηαζ πενζζζυηενμ 

ζαθέξ ηχνα, ηαεχξ δζαθαίκεηαζ δ ακεπάνηεζα ηδξ θμβμηεπκζηήξ ακηίδναζδξ εκυξ 

απμζηαζζμπμζδιέκμο απυ ηδ δνάζδ ηςκ δνχςκ ακαβκχζηδ, εκυξ ακαβκχζηδ, 

δδθαδή, πςνίξ ζοβηζκδζζαηή ακηαπυηνζζδ.  

 

4.Β. 6. Σν εξώηεκα γηα ηελ αμία ηεο ινγνηερλίαο: Η Αιήζεηα 

Ρμ ηεκηνζηυ ενχηδια ημο ηεθαθαίμο είκαζ ακ δ αθήεεζα είκαζ ηνζηήνζμ 

θμβμηεπκζηήξ αλίαξ. Έπμοιε δεζ ηαζ ζηζξ ακαθφζεζξ πμο πνμδβήεδηακ υηζ δ 

ιοεμπθαζία έπεζ πμζηίθμοξ δεζιμφξ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα, υπςξ ακαθμνέξ ζε 

πνυζςπα ηαζ πνάβιαηα ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο, ζηδκζηά ημο πναβιαηζημφ 

ηυζιμο, πενζμνζζιμφξ ημοξ μπμίμοξ οπαβμνεφμοκ ζηα νεαθζζηζηά ιοεζζημνήιαηα 

μζ ανπέξ ηδξ αθδεμθάκεζαξ, παναηηήνεξ μζ μπμίμζ ειθακίγμκηαζ ιε ζοκήεεζεξ, 

ηίκδηνα, επζεοιίεξ, ηνυπμοξ μιζθίαξ, ειθάκζζδ ηαζ ζηακυηδηεξ πανυιμζεξ ιε αοηέξ 

πμο ζοκακηάιε ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ. Δπίζδξ, πνμηεζιέκμο κα εηηζιήζμοιε ηαζ 

κα ηαηακμήζμοιε ηδ ιοεμπθαζία, μ Lamarque επζζδιαίκεζ υηζ απαζηείηαζ δ βκχζδ 

ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο, εκχ, ζοπκά, ζηδ ιοεμπθαζία δζαηοπχκμκηαζ 

βεκζηεφζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ  ακενχπζκδ θφζδ. (PL 221) Ν Lamarque, ςζηυζμ, 

ζηδκ εζζαβςβή ημο κέμο ηεθαθαίμο δε ζηαιαηά εδχ, πνμπςνάεζ ζε ιία αηυιδ 

επζζήιακζδ βζα ηδκ αθήεεζα, ιε ηδκ μπμία ιεηνζάγεζ ηαζ δζμνεχκεζ ημοξ 

παθαζυηενμοξ ζζπονζζιμφξ ημο ζπεηζηά ιε ηδ ιάεδζδ ιέζς ηδξ θμβμηεπκίαξ, μζ 

μπμίμζ πενζέπμκηαζ ζημ ένβμ ηςκ L&O Truth, Fiction and Literature ημ μπμίμ 

ακαθφζαιε πνμδβμοιέκςξ. Δπζζδιαίκεζ, θμζπυκ, ζηδκ εζζαβςβή ημο πανυκημξ 

ηεθαθαίμο, υηζ μζ ακαβκχζηεξ ιαεαίκμοκ βζα ημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ απυ ηδ 

ιοεμπθαζία. Δπίζδξ, οπμζηδνίγεζ υηζ ιφεμζ ηαζ πανααμθέξ  πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

ηδ δζδαζηαθία ηαζ άθθςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ εηηυξ απυ ηδ θμβμηεπκία, 

υπςξ, βζα πανάδεζβια ζηδκ πενίπηςζδ πμο εέθμοιε κα ιεηαδχζμοιε ζδέεξ ηαζ 

ιαεήιαηα. «Δίκαζ βεβμκυξ», ηαηαθήβεζ «υηζ ιαεαίκμοιε αθήεεζεξ απυ ηδ 

ιοεμπθαζία. Ρμ ενχηδια είκαζ ηζ αλία πνέπεζ κα απμδμεεί ζ‟ αοηή ηδ ιάεδζδ;». 

(PL 222) Γζα ιζα αηυιδ θμνά, μ Lamarque επζπεζνεί, πνμηάζζμκηαξ ιζα ζζημνζηή 

θζθμζμθζηή πνμζέββζζδ κα πναβιαηεοηεί ημ πνμδβμφιεκμ ενχηδια, ημ μπμίμ 

αθμνά ηδ ζπέζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ιε ηδκ αθήεεζα ηαζ ηδ ζοκαηυθμοεδ αανφηδηα 

πμο έπεζ ή δεκ έπεζ δ έκκμζα ηδξ αθδεείαξ ζηδκ απυδμζδ θμβμηεπκζηήξ αλίαξ ζημ 

ένβμ. Π΄αοηυ ημ πθαίζζμ, μ Lamarque παναηδνεί, ακαηνέπμκηαξ ζημκ Ξθάηςκα, 

υηζ μ ανπαίμξ θζθυζμθμξ ελμνίγεζ ημοξ πμζδηέξ απυ ηδκ ζδακζηή πμθζηεία ημο ςξ 
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ακίδεμοξ (ηαεχξ ιζιμφκηαζ ημοξ εζδζημφξ), απμηαθχκηαξ ημοξ βδηεοηέξ (ηαεχξ 

αάγμοκ ηδκ ζηακμπμίδζδ/απυθαοζδ πάκς απυ ηδκ αθήεεζα) ηαζ ελαπαηδηέξ 

(ηαεχξ ιζιμφκηαζ ηα θαζκυιεκα ηαζ υπζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα). (PL 222) Πηδ 

ζοκέπεζα, ζδιεζχκεζ υηζ μ Ανζζημηέθδξ ζοιθςκεί ςξ πνμξ ηδ ιίιδζδ, αθθά 

δζαθςκεί ςξ πνμξ ημ εέια ηδξ ιίιδζδξ ηςκ θαηλνκέλσλ. Δπίζδξ, επζζδιαίκεζ ηδκ 

πεπμίεδζδ ημο Ανζζημηέθδ υηζ μζ δζαηοπχζεζξ ηδξ πμίδζδξ είκαζ ηαεμθζηήξ θφζδξ. 

Π‟ αοηή ηδκ ανζζημηεθζηή εέζδ, ζηδνίγεζ μ Lamarque ηδκ απυδμζδ αλίαξ ζηδ 

θμβμηεπκία, κμμφιεκδ ςξ ένεοκα αθήεεζαξ.216 

O  Lamarque ακαθένεηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ζε δζαθμνεηζηέξ ακηζθήρεζξ ζπεηζηέξ ιε 

ηδ θμβμηεπκζηή αθήεεζα. ζμκ αθμνά ηζξ απυρεζξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί ζπεηζηά 

ιε ηδκ φπανλδ ηδξ αθήεεζαξ ζηδ θμβμηεπκία μ Lamarque δζαηνίκεζ δφμ 

ζηναηυπεδα, αοημφξ, μζ μπμίμζ οπμζηδνίγμοκ ηδκ ακάβηδ κα εεζπζζηεί ιζα 

ζδζαίηενδ θμβμηεπκζηή αθήεεζα ηαζ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ πζζηεφμοκ ζηδκ φπανλδ ιζαξ 

ιμκαδζηήξ αθήεεζαξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ θζθμζμθίαξ, αηαηάθθδθδξ κα 

ζοζπεηζζηεί ιε ηδ θμβμηεπκία, ηαζ ηαηαθήβεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ υθμ εέια εα 

ιπμνμφζε κα ελεθζπηεί ηαζ ζε έκα δζάθμβμ, μ μπμίμξ, ζε επίπεδμ μνμθμβίαξ, εα 

ακαθένεηαζ ζημκ υνμ «αθήεεζα». Ξνμηάζεζξ πενί ακηζηαηάζηαζδξ ημο υνμο ιε 

υνμοξ, υπςξ δ αθδεμθάκεζα, δ εζθζηνίκεζα, δ αοεεκηζηυηδηα, εα ιπμνμφζακ κα 

ζοκανηήζμοκ ημκ υνμ ιε ηδκ απυδμζδ αλίαξ ζημ θμβμηεπκζηυ ένβμ. Ν  Lamarque, 

υιςξ, δζαηδνεί ηζξ επζθοθάλεζξ ημο ςξ πμζμ ααειυ μζ παναπάκς υνμζ εα 

ιπμνμφζακ κα ηαοηζζημφκ ιε ηδκ αθήεεζα, επζθοθάλεζξ, μζ μπμίεξ έπμοκ πνμηφρεζ 

ηαζ απυ ηδκ ελέηαζδ ημο πνμδβμφιεκμο ένβμο ημο. 

Ρυζμ δ πνμηαζζαηή έκκμζα ηδξ αθδεείαξ ηςκ ακαθοηζηχκ θζθμζυθςκ, υζμ ηαζ μ 

μνζζιυξ ημο Ανζζημηέθδ υηζ «αθήεεζα είκαζ κα θέιε βζ‟ αοηυ πμο είκαζ υηζ είκαζ ηαζ 

βζ‟ αοηυ πμο δεκ είκαζ υηζ δεκ είκαζ», απμηθείεζ, ηαηά ημ Lamarque, ηδκ απυδμζδ 

αθδεείαξ ζε ζδέεξ ή έκκμζεξ. Αοηυ, υιςξ, ζφιθςκα ιε ημ Lamarque, δεκ 

απμιαηνφκεζ ηδκ αθήεεζα απυ ηδ θμβμηεπκία, εθ‟ υζμκ οπάνπμοκ πθείζηα άθθα 

παναδείβιαηα ακαθμνχκ ζηδ θμβμηεπκία, υπςξ πενζβναθέξ βεβμκυηςκ αθθά ηαζ  

βεκζηεφζεζξ βζα ηδκ ακενχπζκδ θφζδ ηαζ ροπμθμβία, ιε ηζξ μπμίεξ δ αθήεεζα, ιε 

ηδκ παναπάκς έκκμζα, εα ιπμνμφζε κα ζοζπεηζζηεί. Π‟ αοηέξ ηζξ θμβμηεπκζηέξ 

ακαθμνέξ ζηνέθεηαζ μ Lamarque, ζηδ ζοκέπεζα, πνμηεζιέκμο κα δζενεοκήζεζ ηδ 

ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ αθήεεζα. 

Πημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ δζενεφκδζδξ παναηδνεί υηζ ζηα θμβμηεπκζηά ένβα 

πενζέπμκηαζ πναβιαηζηέξ πενζβναθέξ, μζ μπμίεξ ιάθζζηα βεκκμφκ ηέημζεξ 

πνμζδμηίεξ αθδεμθάκεζαξ, χζηε μπμζαδήπμηε αζημπία ημοξ (ακαθένεζ ηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ ακαηνζαμφξ πενζβναθήξ εκυξ ηφιαημξ απυ ημκ Philip Larkin ζημ 

ένβμ ημο  Absences), ηαηαζηνέθεζ ηαζ ημ αζζεδηζηυ απμηέθεζια ημο  ένβμο. Ν 

Lamarque απμδίδεζ ηδ γδιζά, ηδκ μπμία πνμηαθεί δ ακαηνίαεζα, ζηδ δζαηάναλδ ημο 

θακηαζζαημφ πενζεπμιέκμο ημο ένβμο ηαζ υπζ ζημ βεβμκυξ υηζ πθήηηεζ ηάπμζα 

ζδιακηζηή αθήεεζα ηδκ μπμία πενζέπεζ ημ ένβμ. 
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 Βλ. και το 1
ο
  κεφάλαιο όπου ςυηθτοφνται οι ςχετικζσ απόψεισ του Ρλάτωνα και του Αριςτοτζλθ 
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Δδχ εα ιπμνμφζε κα παναηδνήζεζ ηακείξ υηζ, ακελάνηδηα απυ ημ ακ είκαζ 

ζδιακηζηή ή υπζ, ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ επζπεζνεί κα ζοιπενζθάαεζ ιζα πναβιαηζηή 

πενζβναθή, ςξ ιένμξ ηςκ εηθναζηζηχκ ημο ιέζςκ ηαζ δ μπμζαδήπμηε αζημπία ηδξ  

θαίκεηαζ κα πθήηηεζ ηδκ αζζεδηζηή απμηίιδζδ ημο ένβμο. Ξανυθα αοηά δ αθήεεζα 

δε εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί βαζηθό ηνζηήνζμ απμηίιδζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ 

ένβςκ, ηαζ αοηυ ημ ζοκεζδδημπμζμφιε, αιέζςξ ιυθζξ ζηεθημφιε ιζα πενζβναθή ιε 

έκημκα ζημζπεία ιεηαθμνζηυηδηαξ, πνμζςπμπμίδζδξ, πανμιμζχζεςκ η.μ.η. ηα 

μπμία μοδυθςξ πθήηημοκ ηδκ αζζεδηζηή ιαξ απυθαοζδ. Δηείκμ πμο ηαείζηαηαζ 

ςζηυζμ θακενυ, είκαζ υηζ, υηακ οπάνπμοκ πναβιαηζηέξ πενζβναθέξ, δ αθήεεζα, ιε 

υ,ηζ κυδια ηζ ακ δίκμοιε ζημκ υνμ (αοηυ μθείθεζ κα δζεοηνζκζζηεί) έπεζ ζπέζδ ιε 

ηδ θμβμηεπκζηή απμηίιδζδ ημο ένβμο. 

Πηδ ζοκέπεζα, μ Lamarque ελεηάγεζ ηαηά πυζμ δ αηνίαεζα ηαζ μζ ζοκεήηεξ μζ 

μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηα δζάθμνα είδδ θμβμηεπκζηήξ βναθήξ, ειπθέημοκ ημκ υνμ 

αιήζεηα ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ θμβμηεπκζηήξ απμηίιδζδξ. Ζ πνδζζιμπμίδζδ ημο 

υνμο ζπλζήθε, επζηνέπεζ ζημ Lamarque κα ιεηααζαάζεζ ηδκ εοεφκδ βζα ημ 

απμηέθεζια ηδξ  υπμζαξ αζημπίαξ, δ μπμία παναηδνείηαζ ζημ θμβμηεπκζηυ ένβμ, 

υπςξ βζα πανάδεζβια ζε έκα ζζημνζηυ ιοεζζηυνδια, υπζ ζημ ίδζμ ημ θμβμηεπκζηυ 

ένβμ αθθά ζηδ ζοιθςκδιέκδ ζοκεήηδ. Γε κμιίγς, υιςξ, υηζ είκαζ εφημθμ κα 

δζαηνίκμοιε ακ ηδκ απμηίιδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο ηδκ επδνεάγεζ δ 

ηαηαζηνμθή ηδξ αθδεμθάκεζαξ ή δ πανααίαζδ ηςκ ζοιθςκδιέκςκ ζοκεδηχκ 

ημο είδμοξ. Άθθςζηε, έκαξ πζεακυξ ακηίθμβμξ ζημ Lamarque εα ιπμνμφζε κα 

είκαζ υηζ ηαζ μζ ζοιθςκδιέκεξ ζοκεήηεξ ηςκ εζδχκ πνμένπμκηαζ απυ ηδ εέθδζδ 

κα βίκεζ ζεααζηή δ ανπή ηδξ αθδεμθάκεζαξ, ακάθμβα, αέααζα, ιε ημ είδμξ ηαζ ηδ 

ιμνθή ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο. Δλάθθμο, ακαβκςνίγεηαζ υηζ δ πανααίαζδ ηδξ 

αθδεμθάκεζαξ εα είπε ανκδηζηά απμηεθέζιαηα ζηδκ απμδμπή μνζζιέκςκ ηονίςξ 

ένβςκ απυ ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ, ημ μπμίμ, ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ 

ακηίθδρδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, έπεζ, μφηςξ ή άθθςξ, ηαζ άθθδ πνυζααζδ ζηα 

βεβμκυηα, δ μπμία, εκδεπμιέκςξ, λεπενκά ηδ δζηή ημο ειπεζνία. 

Ρα ζημζπεία ημο ιοεζζημνήιαημξ, ηα μπμία, ζηδ ζοκέπεζα, πνμζεθηφμοκ ηδκ 

πνμζμπή ημο Lamarque, ηαηά ηδκ  πναβιάηεοζδ ηδξ ειπθμηήξ ηδξ αθήεεζαξ ζηδ 

θμβμηεπκζηή αλζμθυβδζδ, είκαζ μζ νδηέξ βεκζηεφζεζξ ηαζ μζ οπυννδηεξ εέζεζξ, μζ 

μπμίεξ πενζέπμκηαζ ζ‟ αοηά.  Ρα ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία εεςνμφκηαζ απυ ημοξ 

οπένιαπμοξ ηδξ αθήεεζαξ ςξ ηνζηδνίμο θμβμηεπκζηήξ αλίαξ, ζδιακηζηά βζα ηδκ 

αλζμθυβδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο ςξ πνμξ ηδκ αθήεεζα ηδκ μπμία πενζέπεζ. Ν 

ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζζπονζζιχκ απυ ημκ Lamarque δεκ 

έπεζ ηεθεζίδζημ παναηηήνα.  Νζ επζζδιάκζεζξ ημο, ςζηυζμ, ηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ 

ηςκ νδηχκ βεκζηεφζεςκ εη ιένμοξ ημο ζοββναθέα, υζμ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

βεκζηεφζεςκ, ηζξ μπμίεξ ηαθμφκηαζ κα ηάκμοκ ζζςπδνά μζ ακαβκχζηεξ ηαηά ηδκ 

ενιδκεοηζηή δζαδζηαζία, απμηοπχκμοκ ηδκ ειιμκή ζηδ δζάεεζή ημο κα 

αιθζζαδηήζεζ ηδ ζοκάθεζα ακάιεζα ζηδκ έκκμζα ηδξ αθήεεζαξ ηαζ ζηδκ 

πνμζπάεεζα αλζμθυβδζδξ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο. Πηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, δ 

εζνςκζηή ημο επζζήιακζδ υηζ δ πνυηαζδ ημο ζοββναθέα ιπμνεί κα «αημφβεηαζ 

αθδεζκή», θακενχκεζ ηδκ άπμρή ημο βζα ημ εέια, εκχ, ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, δ 
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πζεακυηδηα κα ηαηαθήλεζ δ ζοκμθζηή δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ημο θμβμηεπκζημφ 

ένβμο ιε ηνζηήνζμ ηδκ αθήεεζα ζε ημζκμημπίεξ, εκ ακηζεέζεζ ιε ιζα δζαδζηαζία 

αλζμθυβδζδξ, δ μπμία ααζίγεηαζ ζηδκ επελενβαζία ημο εέιαημξ, δδθχκεζ ελ ίζμο 

ηαεανά ηδ εέζδ ημο. 

Αοηυ πμο έπεζ πνμηφρεζ απυ ηδκ πναβιάηεοζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ αθήεεζαξ ζηδ 

θμβμηεπκία ιέπνζ ηχνα, είκαζ υηζ αοηή δζαδναιαηίγεζ ηάπμζμ νυθμ, ηυζμ ςξ 

πενζβναθή πναβιαηζημφ βεβμκυημξ, υζμ ηαζ ςξ βεκίηεοζδ, παναιέκεζ, ςζηυζμ, ημ 

ενχηδια ακ απμηεθεί ιένμξ ηςκ ζημζπείςκ, ηα μπμία δίκμοκ ζηδ θμβμηεπκία ηδ 

δζαηνζηή ηδξ αλία.  

Έκα δεφηενμ ενχηδια, ζημ μπμίμ ζηνέθεζ ηαηυπζκ ηδκ πνμζμπή ημο μ Lamarque 

επζαεααζχκμκηαξ ηδ ζοκάθεζα ιεηαλφ αθήεεζαξ ηαζ βκχζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

ακαβςβή ενςηδιάηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ αθήεεζα ζε ενςηήιαηα πενί ηδξ βκςζηζηήξ 

δζάζηαζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, είκαζ ακ μ ακαβκχζηδξ ιπμνεί κα ιάεεζ απυ ηδ 

θμβμηεπκία, κα ηαεμδδβδεεί, κ‟ αθθάλεζ ηδ γςή ημο, ιέζα απυ ιία βκςζηζηή 

δζάζηαζδ εονφηενδ απυ ηδκ αθήεεζα. 

Ζ ζοββναθέαξ Iris Murdoch παναηίεεηαζ απυ ημκ Lamarque, επεζδή ζοκδβμνεί ιε 

ηδκ εκδεπυιεκδ βκςζηζηή θεζημονβία ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ 

θζθυζμθμζ ηδξ αζηβηεκζηασκζηήξ ζπμθήξ, βζα ημοξ μπμίμοξ παναηηδνζζηζηά μ 

Lamarque επζζδιαίκεζ: «δ δεζηή ηαηακυδζδ ιζαξ πενίπθμηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ 

πναβιαηζηήξ γςήξ ιμζάγεζ ιε ηδ ζφθθδρδ ηδξ μπηζηήξ πμο πανμοζζάγεζ έκα ένβμ 

ηέπκδξ».217 Ακ εέθαιε κα ελεζδζηεφζμοιε βζα ηδ θμβμηεπκία ηδκ άπμρδ, ηδκ μπμία 

απμδίδεζ μ Lamaruque ζηδ αζηβηεκζηασκζηή ζπμθή, εα ιπμνμφζαιε κα 

ακαθενεμφιε ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ακαπαναζηαηζηήξ ζηακυηδηαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, 

δ μπμία ακ ηαζ είκαζ δζαηνζηή απυ μπμζαδήπμηε ιζιδηζηή ακηίθδρή ηδξ, 

απμηαεζζηά ηδ ζπέζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ιε ημκ ηυζιμ, ηαεζζηχκηαξ, ιε αοηυκ ημκ 

ηνυπμ, ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ έκα αλάγλσζκα γηα ηε δσή. Ποβηεηνζιέκα μ John 

Gibson, μ μπμίμξ εκηάζζεηαζ ζηδκ παναπάκς ζπμθή, βνάθεζ ζπεηζηά ι‟ αοηή ηδκ 

άπμρδ: «Καξ γδηά κα ακαβκςνίζμοιε υηζ ημ κα απμηαθμφιε ημκ Οζέιιν, βζα 

πανάδεζβια, ιοεμπθαζία ζδιαίκεζ υηζ ακαβκςνίγμοιε πςξ δεκ ακηζπνμζςπεφεζ 

ηάηζ πναβιαηζηυ. Αηυιδ ζδιαίκεζ υηζ ημ κα δζααάγμοιε ημκ Οζέιιν ζακ κα 

ιπμνμφζαιε κα ακηθήζμοιε ιδκφιαηα βζα ηδ γςή ιαξ, ζδιαίκεζ υηζ 

ακαβκςνίγμοιε πανυθα αοηά ζ‟ αοηυ ημ δδιζμφνβδια ηδξ ιοεμπθαζίαξ –ηαζ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ βεκζηυηενα- ηνζηήνζα ακηζπνμζχπεοζδξ, εηείκμ ημ είδμξ δζδβήζεςκ 

ζηακχκ κα κμδιημδμημφκ ηαζ κα αθδβμφκηαζ ηδ δζαδνμιή ιαξ ζημκ ηυζιμ. 

Γζααάγμοιε δε βζα αοηή ηδ γςή υπζ ιε ημκ ηνυπμ πμο οπμδεζηκφμοκ μζ εεςνδηζημί 

ζημπαζηέξ, ημζηάγμκηαξ δδθαδή πένα απυ ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ ζε ηάηζ ελςηενζηυ 

ςξ πνμξ αοηυ. Ακηίεεηα είκαζ αηνζαχξ δ ελενεφκδζδ ημο εζςηενζημφ ημο 

θμβμηεπκζημφ ένβμο, δ εέαζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο,  ε αλάγλσζή ηνπ, πμο ιαξ 

θένκεζ ζε επαθή ιε ηδ γςή πμο έπεζ κα ιαξ δείλεζ. Αοηυ είκαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ 

αοηυ πμο εβχ κμιίγς υηζ μ Wittgenstein ιπμνεί κα ιαξ αμδεήζεζ κα 
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ηαηακμήζμοιε.».218  Ζ ζοβηεηνζιέκδ ημπμεέηδζδ πμο απμηεθεί, ηαοηυπνμκα, ηαζ 

πνμζπάεεζα ενιδκείαξ ηδξ αζηβηηεκζηαζκζηήξ ζηάζδξ απέκακηζ ζηδ θμβμηεπκία, 

ένπεηαζ ζαθχξ ζε ακηίεεζδ, υπςξ επζζδιαίκεηαζ άθθςζηε, ιε ηδκ άπμρδ ημο 

Lamarque πενί ελςεεζιζηχκ ηνζηδνίςκ αλζμθυβδζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, 

ζηα μπμία μ Lamarque ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ αοημφ ημο είδμοξ ηζξ ακαβκχζεζξ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, ζηζξ μπμίεξ ακαθένεηαζ μ John Gibson.  

Γζα ημοξ νμιακηζημφξ, υπςξ μ Shelley, ημ βκςζηζηυ ζημζπείμ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ημ 

μπμίμ εηπαζδεφεζ ημοξ ακαβκχζηεξ ζε ιζα ακχηενδ ζοκαίζεδζδ ημο πναβιαηζημφ 

ηυζιμο, είκαζ δ Φακηαζία.  Π‟ αοηυ ημ ζδιείμ, μ Lamarque ηάκεζ έκα πνήζζιμ 

δζαπςνζζιυ, μ μπμίμξ ααζίγεηαζ ζηδ  δζάηνζζδ ηδξ Iris Murdoch 219  ιεηαλφ 

κεραληθήο θαληαζίαο (fantasy) ηαζ δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο (imagination). Γζα ημ 

Lamarque, ηυζμ δ ειεύζεξε θαληαζία υζμ ηαζ δ δεκηνπξγηθή θαληαζία 

(Φαληαζία), εθέβπμκηαζ απυ ημ ζοββναθέα. Πηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, δεκ οπάνπεζ 

ζοκεζδδηή ζοιιεημπή ημο ακαβκχζηδ, εκχ ζηδ δεφηενδ, μ ακαβκχζηδξ ηαηακμεί 

ηδ δμιή ηαζ ηα ιέζα, ηα μπμία ημκ πνμηαθμφκ κα δζαιμνθχζεζ ηδκ ακηίδναζή 

ημο. Ζ εθεφεενδ θακηαζία δεκ αθμνά επμιέκςξ ηδκ απμηίιδζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδ Φαληαζία, μ Lamarque  παναεέηεζ απυρεζξ ζφβπνμκςκ 

ζημπαζηχκ, υπςξ μ David Novitz ηαζ Berys Gaut, αθθά ηαζ παθαζυηενςκ 

θζθμζυθςκ, υπςξ μ Hume220 ηαζ μ Kant.221  Νζ απυρεζξ αοηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ 

ιοεμπθαζηζηή Φακηαζία παίγεζ νυθμ ζηδκ απυηηδζδ βκχζδξ, πςνίξ ηδκ απχθεζα 

ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ.( PL 244)  

Ακαθμνζηά ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ζπεηζηέξ εεςνίεξ, μ Lamarque επζζδιαίκεζ υηζ μζ 

ζδέεξ ηδξ ζοιιεημπήξ ηαζ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ είκαζ ηεκηνζηέξ ζηδκ πνμζέββζζδ 

εηείκδ δ μπμία εεςνεί ηδ ζοβηεηνζιέκδ θεζημονβία ηδξ Φακηαζίαξ μοζζαζηζηή βζα 

ηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ ιέζς ηδξ θμβμηεπκίαξ. (PL 245)  Κε άθθα θυβζα, ζηδ 

δζάηνζζδ ημο Gilbert Ryle ιεηαλφ ηδξ γλώζεο όηη ηαζ ηδξ γλώζεο πσο πνμζηίεεηαζ 

                                                           
218

 Gibson  2004: 123   
219

 Murdoch 1993: 321. Βλ. και ςθμ. 47 ςτο Lamarque 2009 
220

 Hume 1893: 19  
221

 «Εφόςον θ καλαιςκθτικι κρίςθ ενζχει κακολικότθτα και αναγκαιότθτα, αν και παράγεται από τθν 
υπαγωγι τθσ φανταςίασ μζςα ςτθν ελευκερία τθσ ςτθν νομοτζλεια τθσ διάνοιασ, ωσ ςυμφωνία των δφο, είναι 
επόμενο να παράγεται γνϊςθ.».  Καντ2002: 146 αλλά και 198 όπου φαίνεται κακαρά ότι θ φανταςία από 
αιςκθτικι άποψθ, μζςα ςτθν ελευκερία τθσ και χωρίσ να το επιδιϊκει, παρζχει ςτθ διάνοια, πζραν τθσ 
ςυμφωνίασ τθσ με τθν ζννοια, πλοφςιο ακαλλιζργθτο υλικό, το οποίο θ τελευταία δεν ζλαβε υπόψθ τθσ ςτθν 
ζννοιά τθσ και το οποίο δεν εφαρμόηεται τόςο αντικειμενικά με ςκοπό τθ γνϊςθ, αλλά υποκειμενικά με 
ςκοπό τθν υποκίνθςθ των γνωςτικϊν δυνάμεων, ςυνεπϊσ εμμζςωσ με ςκοπό αςφαλϊσ τθ γνϊςθ. Ο Καντ 
βζβαια, όπωσ γίνεται ςαφζσ και από τθν Ρρϊτθ Κριτικι αναγνωρίηει ςτθ ςφνκεςθ του πολλαπλοφ των 
αναπαραςτάςεων το ρόλο τθσ φανταςίασ, ςτθν οποία τοποκετεί τθν απαρχι τθσ γνϊςθσ. Τθ φανταςία, 
ωςτόςο, τθν αποκαλεί «τυφλι αλλά απαραίτθτθ λειτουργία τθσ ψυχισ». Επομζνωσ, αναφορικά με το 
διαχωριςμό τθσ Murdoch, κα λζγαμε ότι μάλλον δεν ςυγκαταλζγει τθ φανταςία ςτισ ςυνειδθτζσ λειτουργίεσ 
του υποκειμζνου. Ωςτόςο ο ρόλοσ τθσ ςτθν απόκτθςθ γνϊςθσ είναι αδιαμφιςβιτθτοσ.  Βζβαια, θ δφναμθ τθσ 
φανταςίασ που κεωρείται ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτθν Ρρϊτθ Κριτικι  είναι θ βακφτερθ γνωςτικι λειτουργία 
τθσ και όχι θ μυκοπλαςτικι χριςθ τθσ. Βλ. ςχετικά Kant 1966, A:78, B:103, ςελ. 60-61. 
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ηαζ δ γλώζε ηνπ πσο είλαη λα, δ μπμία αθμνά ημ «ακηζθαιαάκμιαζ αζχκμκηαξ 

ιέζς...».222 (PL 245) 

Ν Lamarque δζαηοπχκεζ ηζξ ελήξ παναηδνήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδκ εκζοκαίζεδζδ: 

Α) Ζ εκζοκαίζεδζδ είκαζ πζμ πενζμνζζιέκδ, απ‟ υ,ηζ εεςνμφκ μζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ 

ηαζ ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ημο ένβμο. Νζ ακαβκχζηεξ ακηζδνμφκ πενζζζυηενμ, ςξ 

παναηδνδηέξ πανά ςξ ζοιιεηέπμκηεξ. Απυδεζλδ βζ‟ αοηυ εεςνεί ηδ δζαθμνά ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ, δ μπμία οπάνπεζ ακάιεζα ζημκ ήνςα ηαζ ημκ ακαβκχζηδ, υπςξ, 

βζα πανάδεζβια, ηαηακμχκηαξ ηδ εθίρδ ημο ήνςα μ ακαβκχζηδξ αζζεάκεηαζ 

θφπδζδ. Ρμ εέια ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ηδ Denham ηαζ ηδ Nussbaum ηαζ έπεζ κα 

ηάκεζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ μ ακαβκχζηδξ δζαηδνεί ηδκ επίβκςζδ υηζ δ δζηή ημο εέζδ 

είκαζ δζαθμνεηζηή απ‟ αοηήκ ημο ήνςα, εκχ, ηαοηυπνμκα, ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ ηζξ 

μπμίεξ ημο πανέπεζ ημ ένβμ, ιπμνεί κα οζμεεηήζεζ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ βςκίεξ.223 

Β)Νζ ακαβκχζηεξ επζδεζηκφμοκ πενζζζυηενμ ζοιπάεεζα πανά εκζοκαίζεδζδ πνμξ 

ημοξ ήνςεξ. Αοηή δ επζζήιακζδ, ςζηυζμ, ζοκάβεηαζ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ 

παναηήνδζή ημο. Δκχ δ Denham έπεζ εηθνάζεζ ζπεηζηή άπμρδ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία δ θακηαζζαηή ηαζ δ ζοκαζζεδηζηή ακηαπυηνζζδ είκαζ ζημζπεία ηα μπμία δεκ 

ιπμνμφκ κα αβκμδεμφκ ηαηά ηδ ζοκεηηίιδζδ ηδξ δεζηήξ βκςζζμθμβίαξ.224 

Γ)Πηα ιοεζζημνήιαηα, ζηα μπμία οπάνπεζ μ πακημβκχζηδξ αθδβδηήξ, δε 

πνεζάγεηαζ μ ακαβκχζηδξ κα Φακηαζηεί «πςξ είκαζ κα ...», ηαεχξ μ αθδβδηήξ ημο 

πανέπεζ υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ. (PL 246)  Πημ ζδιείμ αοηυ, εα ιπμνμφζε ηακείξ κα 

παναηδνήζεζ υηζ ημ βεβμκυξ υηζ μ ζοββναθέαξ πανέπεζ υθεξ ηζξ θεπημιένεζεξ, δεκ 

ζζμδοκαιεί ιε ηδ αίςζδ ηδξ πενζβναθυιεκδξ ηαηάζηαζδξ ημο παναηηήνα ηαζ ηδ 

ζοκαηυθμοεδ ζοβηζκδζζαηή ηαζ βκςζηζηή ακηαπυηνζζδ ημο ακαβκχζηδ. Ρυζμ δ 

αίςζδ, δ μπμία ελανηάηαζ απυ ιία θακηαζζαηή ιεηαηυπζζδ εκζζποιέκδ απυ 

πενζβναθέξ ηαζ πθδνμθμνίεξ, υζμ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ μζ ζηέρεζξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ, ελαζηίαξ αηνζαχξ αοηήξ ηδξ ιεηαηυπζζδξ ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ ημο 

ακαβκχζηδ, μδδβμφκ ιέζα απυ ημ αίςια (ηαζ ηδ βκςζηζηή δζεφνοκζδ πμο αοηυ 

ζοκεπάβεηαζ) ηαζ υπζ ιέζα απυ ηδκ απθή ηαηακυδζδ (ηδκ μπμία οπμκμεί μ 

Lamarque), ζηδκ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ ιζαξ ακαααειζζιέκδξ εοαζζεδζίαξ225 

ηδξ δεζηήξ ακηαπυηνζζδξ, ή αηυιδ ηαζ ζηδκ εηηίιδζδ εκυξ ένβμο ςξ ικδιείμο 

ημο ακενχπζκμο πμθζηζζιμφ (υπςξ εέθεζ μ Lamarque).  

Δπζπθέμκ, δ απθή απυδμζδ πεπμζεήζεςκ ηαζ επζεοιζχκ ζηα πνυζςπα ημο ένβμο, 

υπςξ ζςζηά επζζδιαίκεζ ηαζ δ Denham,226  δεκ ανηεί μφηε βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

οπμηεζιεκζηήξ ειπεζνίαξ ημο άθθμο. Δηεί, υιςξ, υπμο δ Denham ακαδεζηκφεζ ημ 

νυθμ ηδξ ιεηαθμνάξ ζηδκ απυηηδζδ ειπεζνζηχκ εκκμζχκ, ιε ηζξ μπμίεξ ιπμνμφιε 
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πθέμκ κα ηαηακμμφιε μιμεζδείξ ηαηαζηάζεζξ (ηαη‟ ακάθμβμ ηνυπμ πμο ηαζ μζ 

έκκμζεξ εκ βέκεζ μιαδμπμζμφκ αημιζηέξ πενζζηάζεζξ), δ πνμζέββζζδ, ηδκ μπμία 

επζπεζνμφιε ιε αοηή ηδ ιεθέηδ, ακαδεζηκφεζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ζηακυηδηαξ ηδξ 

εκζοκαίζεδζδξ ςξ ιέζμο πνυζααζδξ ζηδκ οπμηεζιεκζηή ειπεζνία ημο ήνςα εκυξ 

θμβμηεπκζημφ  ένβμο ηαζ, ηαη‟ επέηηαζδ, ζηδκ ειπεζνία ημο άθθμο βεκζηυηενα. Ρα 

ιοεζζημνήιαηα, δζαπαζδαβςβχκηαξ ημκ ακαβκχζηδ ζηδκ θακηαζζαηή ιεηαηυπζζδ, 

ήημζ ζηδκ οζμεέηδζδ εκαθθαηηζηχκ πνμμπηζηχκ ηαζ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ 

πνμτπμεέζεςκ ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ οζμεέηδζδξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ 

μπηζηήξ ηαζ ζηάζδξ, ιαξ πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαβκςνίζμοιε ηαζ κα 

αλζμθμβήζμοιε ακάθμβεξ ζηάζεζξ ηαζ μπηζηέξ ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ ηαζ, ςξ εη 

ημφημο, κα ακηζδνάζμοιε ζ‟ αοηέξ ιε ζοκεζδδημπμζδιέκμ ηαζ ηαηάθθδθμ ηνυπμ. Ζ 

ζηακυηδηα αοηή είκαζ απμηέθεζια ηδξ επίδναζδξ πμο αζημφκ ηα θμβμηεπκζηά ιέζα 

ζηδκ εββεκή δοκαηυηδηα ηδξ θακηαζζαηήξ ακαπανάζηαζδξ ηαζ, υπςξ επζζδιαίκεζ 

ηαζ μ Putnam,227 ακαθενυιεκμξ ζηδ θακηαζζαηή ακαπανάζηαζδ ηςκ εκδεπυιεκςκ 

δνμιμθμβίςκ πνμξ ηδκ ημνοθή ημο αμοκμφ, δ μπμία ζοκηεθείηαζ ζημ ιοαθυ εκυξ 

μνεζαάηδ, εκδέπεηαζ δ ακαπανάζηαζδ αοηή κα ιδ ιπμνεί κα απμδμεεί ιε ηάπμζμ 

πνμηαζζαηυ πενζεπυιεκμ, αθθά ιε ζπεηζηέξ εεςνήζεζξ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ  ηζ 

θαιαάκεζ ηακείξ οπυρδ ημο ζπεηζηά ιε έκα γήηδια.  Κ‟ αοηή ηδκ έκκμζα, δ 

εκζοκαίζεδζδ, δ μπμία εηθνάγεζ ηαζ ηδκ μθμηθδνςιέκδ ιμνθή ηδξ δοκαηυηδηαξ 

ηδξ θακηαζζαηήξ ακαπανάζηαζδξ, αθμνά ιζα βκςζηζηή θεζημονβία. Ζ ιεηαηίκδζδ 

ηδξ μπηζηήξ ιαξ βςκίαξ δεκ αθμνά απθχξ έκα ιδπακζζιυ, υπςξ έπεζ 

οπμζηδνζπηεί, αθθά έπεζ πενζεπυιεκμ ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ειπεζνίεξ, 

ζδέεξ/πεπμζεήζεζξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα. Γζ‟ αοηυ ημ θυβμ, μ ηαηάθθδθμξ υνμξ βζα κα 

ακαθενεμφιε ζηδκ ειπεζνζηή βκχζδ, ηδκ μπμία ιαξ πανέπεζ δ θμβμηεπκία, είκαζ 

υηζ δ βκχζδ αοηή δζαιεζμθααείηαζ απυ ηδ αίςζδ ημο πσο είλαη λα, ιζα αίςζδ, 

ςζηυζμ, δ μπμία είκαζ δοκαηυκ κα εηθναζηεί ηαζ κα αλζμπμζδεεί βκςζηζηά ςξ 

ιμκηέθμ ηςδζημπμίδζδξ ηαζ ακηαπυηνζζδξ.  Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ έπεζ 

εζπςεεί υηζ δ θμβμηεπκία αολάκεζ ημ νεπενηυνζμ ηςκ ειπεζνζχκ ιαξ ιε ειπεζνίεξ 

ηζξ μπμίεξ, εκδεπμιέκςξ, πμηέ δε εα γμφζαιε ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ. Αοηυ 

αηνζαχξ είκαζ ηαζ ημ ηένδμξ ιαξ απυ ηδ θμβμηεπκία, πένα απυ ηδκ απυθαοζδ ηαζ 

ημ εκδζαθένμκ ζηα μπμία παναπέιπεζ μ Lamarque ςξ ηαηάθθδθεξ ακαβκςζηζηέξ 

ακηζδνάζεζξ.  

Ιέβεηαζ ζοπκά, ζηα παζδζά ζημ ζπμθείμ υηζ, ακ εέθμοκ κα ιάεμοκ ηαθά ιζα 

βθχζζα, πνέπεζ κα δζααάζμοκ θμβμηεπκία. Γεκ εα ιπμνμφζαιε, υιςξ, κα 

ζζπονζζημφιε ιε αεααζυηδηα υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ ακήηεζ ζημοξ ζημπμφξ 

ηδξ θμβμηεπκία μφηε, άθθςζηε, ηαζ ζηζξ πνμεέζεζξ ημο θμβμηέπκδ. Θζ, υιςξ, υηακ 

δζααάγμοιε έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ πνμζδμημφιε απυ ημκ εαοηυ ιαξ έκακ άκεημ 

ηαζ επανηή πεζνζζιυ ηδξ βθχζζαξ, ηυζμ ζε επίπεδμ θελζθμβίμο υζμ ηαζ ζηα 

εηθναζηζηά ιέζα. Κε ηδκ ίδζα έκκμζα, δ βκςζηζηή ή δεζηή ακααάειζζδ ηαζ 

ηαθθζένβεζα ημο ακαβκχζηδ δεκ είκαζ ιέζα ζημοξ δδθςιέκμοξ μφηε ηακ ζημοξ 

αδήθςημοξ ή οπυννδημοξ ζηυπμοξ πμθθχκ ζοββναθέςκ ιοεμπθαζίαξ, δ έθθεζρδ, 

ςζηυζμ, πενζεπμιέκμο εκδζαθένμκημξ, απυ ηδκ άπμρδ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ 
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ακενχπζκδξ ειπεζνίαξ, δε ιπμνεί πανά κα απμηεθέζεζ ζδιείμ ακαθμνάξ ζηδκ 

ηνζηζηή απμηίιδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο. 228   Αοηυ ζοιααίκεζ, βζαηί, υπςξ 

ζζπονίγεηαζ ηαζ μ Lamarque, «είιαζηε ακενχπζκα υκηα πμο βεκκζμφκηαζ ηαζ 

πεεαίκμοκ, πμο επζδίδμκηαζ ζε ακαζημπαζιυ, πμο αβαπμφκ ηαζ ιζζμφκ, πμο γμοκ 

ζε ημζκςκία ιε άθθμοξ ακενχπμοξ».229 Ακελάνηδηα, αέααζα, απυ ηδκ μπμζαδήπμηε 

νδημνζηή, μζ θυβμζ βζ‟ αοηέξ ηζξ ακαβκςζηζηέξ ιαξ πνμζδμηίεξ ηαζ βζα ηδ 

δζαιυνθςζδ ζοκαηυθμοεςκ ηνζηδνίςκ απμηίιδζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, εα 

πνέπεζ κα ακαγδηδεμφκ, ηονίςξ, ζηα ίδζα ηα θμβμηεπκζηά ιέζα, υπςξ δ ιεηαθμνά, 

ηδκ μπμία ακαθένεζ δ Denham ή ζηδκ ακηαπυηνζζδ ημο ακαβκχζηδ ζημ ηείιεκμ, 

υπςξ είκαζ δ εκζοκαίζεδζδ, ηδκ μπμία δ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ εεςνεί ςξ 

(ηαηάθθδθδ ακαβκςζηζηή ακηαπυηνζζδ) ζοκδεηζηυ ηνίημ ιεηαλφ δεζηήξ ηαζ 

θμβμηεπκίαξ ηαζ, ηέθμξ ζημ βεβμκυξ υηζ ηα θμβμηεπκζηά ένβα ιπμνμφκ κα ιαξ 

εθμδζάζμοκ ιε εκκμζμθμβζηά ηαζ εκ βέκεζ βκςζηζηά ηαζ ειπεζνζηά ενβαθεία βζα κα 

ακηαπμηνζεμφιε ιε επάνηεζα ζημ δεζηυ πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ εκηυξ ηαζ 

εηηυξ ημο ένβμο. 

 Ρμ ενχηδια ημ μπμίμ εέηεζ, ζηδ ζοκέπεζα, μ Lamarque, είκαζ ακ δ εκζοκαίζεδζδ 

είκαζ απαναίηδημ ζοζηαηζηυ ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ απμηίιδζδξ ημο θμβμηεπκζημφ 

ένβμο. Ακαθένεηαζ ζημοξ Gregory Currie ηαζ Susan Feagin, μζ μπμίμζ απακημφκ 

εεηζηά ζημ παναπάκς ενχηδια, ηαεχξ εεςνμφκ υηζ δ εκζοκαίζεδζδ ζοιαάθθεζ 

ηυζμ ζηδκ ηαηακυδζδ υζμ ηαζ ζηδκ ενιδκεία ημο ένβμο. Πημ ίδζμ πθαίζζμ 

ακαθένεηαζ ηαζ δ Jenefer Robinson, δ μπμία, υπςξ ηαζ δ Feagin, εεςνεί υηζ μ 

ακαβκχζηδξ παναηδνεί ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο πνμηεζιέκμο 

κα ενιδκεφζεζ ηνζηζηά ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ.( PL 247) 

Ν Lamarque δέπεηαζ υηζ δ εκζοκαίζεδζδ ηαζ μζ άθθεξ ζοβηζκδζζαηέξ ακηζδνάζεζξ 

ηςκ ακαβκςζηχκ αολάκμοκ ηδκ απυθαοζδ, επεηηείκμοκ ηδ Φακηαζία, κμμφιεκδ 

ηαηά ημκ Shelley,230 ηαζ αμδεμφκ ηδκ ηαηακυδζδ ημο ένβμο, ανκείηαζ, υιςξ, υηζ 

παίγμοκ ηεκηνζηυ νυθμ ζηδκ ηνζηζηή απμηίιδζδ ημο ένβμο, ηαεχξ εεςνεί υηζ μζ 

ζοβηεηνζιέκεξ ακηζδνάζεζξ επζηεκηνχκμκηαζ ηονίςξ ζημκ ακαβκχζηδ, ελανηχκηαζ 

απυ ηδκ ημοθημφνα ημο ηαζ δεκ ζοιαάθμοκ ζημκ ηνυπμ πμο ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ 

ηαθθζηεπκζηή εκυηδηα ημο ένβμο. (PL 247) Αιθζζαδηεί, επζπθέμκ, ακ εκζζπφμοκ ηδ 

ιάεδζδ, ιε ηδκ εονεία έκκμζα, πένα απυ ημ βεβμκυξ υηζ ιπμνεί κα θςηίζμοκ 

ηάπμζμκ ήνςα. Ζ Robinson, ακηίεεηα, πζζηεφεζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ ιέζς 

ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, ηδ ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή, εκχ δ Feagin απμηαθεί αοημφ 

ημο είδμοξ ηδ ιάεδζδ ζπγθηλεζηαθή επειημία.231 
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Ν Lamarque ακαθένεζ δφμ, αηυιδ, θζθμζμθζηέξ απυρεζξ ζπεηζηέξ ιε ημ είδμξ ηδξ 

βκχζδξ, ημ μπμίμ πανέπεζ δ θμβμηεπκία. Ποβηεηνζιέκα, δ ιία άπμρδ αθμνά ημκ 

ειπθμοηζζιυ ηδξ ακηίθδρήξ ιαξ βζα έκκμζεξ ηθεζδζά, (υπςξ π.π. μ πόιεκνο ηαζ δ 

εηξήλε), άπμρδ ηδκ μπμία οπμζηδνίγμοκ μ Hilary Putnam, o Bernard Harrison ηαζ 

δ Eileen John. Πηδκ άπμρδ αοηή μ Lamarque απακηά  αθεκυξ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ 

ιμνθή βκχζδξ απμηεθεί ηοπαίμ ηαζ πανάπθεονμ πνμσυκ ηδξ ακάβκςζδξ ηαζ 

αθεηένμο υηζ, ακηί κα δζαθςηίγμκηαζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ έκκμζεξ ιέζς ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, εα ιπμνμφζακ ηαζ κα ζοζημηίγμκηαζ. Ακαθμνζηά ιε ηδ δεφηενδ 

επζζήιακζή ημο οπμεέης υηζ ιζα πζεακή απάκηδζδ εη ιένμοξ ημοξ εα ήηακ υηζ 

αοηυ αηνζαχξ ημ βεβμκυξ (ημ κα ζοζημηίγεζ δδθαδή ηζξ έκκμζεξ) εα ιπμνμφζε κα 

απμηεθέζεζ ιζα ανκδηζηή αάζδ αλζμθυβδζδξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ένβμο. 

Νζ Gordon Graham, John Gibson ηαζ Noël Carroll θένμκηαζ κα οπμζηδνίγμοκ ιζα 

θεζημονβία ηδξ βκςζηζηήξ ζζπονμπμίδζδξ ημο ακαβκχζηδ ιέζς ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

Ρα πονά ημο Lamarque ζοβηεκηνχκεζ ζδζαίηενα δ άπμρδ ημο Carroll, υηζ δ 

ηαηακυδζδ ζοβηεηνζιέκςκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ θαζκμιέκςκ, υπςξ π.π. ημο 

ναηζζζιμφ, ααεαίκεζ ιέζς ηδξ θμβμηεπκίαξ, πνάβια ημ μπμίμ, ηαηά ημκ Carroll, 

θμβίγεηαζ ςξ βκχζδ. Ν Lamarque αζηεί, επίζδξ, ηνζηζηή ζηδκ ακηίδναζδ ημο 

Carroll απέκακηζ ζηδκ άπμρδ υηζ μζ εειαηζηέξ δδθχζεζξ είκαζ ημζκυημπεξ.  Ν 

Lamarque εεςνεί ηδκ ακηίδναζή ημο Caroll οπεναμθζηή, βζαηί ακ ιεκ μζ εειαηζηέξ 

δδθχζεζξ ελεηάγμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ενιδκείαξ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, ηυηε 

δεκ ζζπφεζ δ ηαηδβμνία, ακ, υιςξ, ελεηάγμκηαζ ςξ πνμξ ηδ βκχζδ ημο ηυζιμο, 

ηυηε είκαζ πνάβιαηζ ημζκυημπεξ.  Πε ηάεε πενίπηςζδ υιςξ o Lamarque ζδιεζχκεζ 

υηζ αοηυ πμο εκδζαθένεζ ηδ θμβμηεπκία είκαζ μ ηνυπμξ πμο αοηέξ μζ δδθχζεζξ 

πανμοζζάγμκηαζ ηαζ υπζ ημ πενζεπυιεκμ ημοξ.  Ζ ηνζηζηή αοηή ημο Lamarque, 

ςζηυζμ, δεκ εοζηαεεί, αθμφ μ Carroll έπεζ ήδδ επζζδιάκεζ υηζ δ βκχζδ δ μπμία 

ειπενζέπεηαζ ζηα κμδηζηά πεζνάιαηα πμο ζοκακηάιε ζηδ θμβμηεπκία αθμνά ηδκ 

ακαδυιδζδ ηδξ ζηέρδξ ή ηδ ζφκδεζδ ημο ήδδ βκςζημφ ιε ημ οπυθμζπμ 

πενζεπυιεκμ ημο βκςζηζημφ ιαξ απμεέιαημξ.  Νζ  δζενβαζίεξ αοηέξ αθμνμφκ 

εκκμζμθμβζηέξ ακαθφζεζξ ηαζ υπζ ειπεζνζηέξ απμηαθφρεζξ μζ μπμίεξ οπυηεζκηαζ 

ζηδκ ηνζηζηή ηδξ ημζκμημπίαξ ςξ ήδδ βκςζηή ή πνμτπμηζεέιεκδ βκχζδ. Νζ 

θεζημονβίεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ απυ ημκ ακαβκχζηδ είκαζ πζεακυ κα ιδκ 

δζεονφκμοκ ηδ βκχζδ ημο βζα ημκ ειπεζνζηυ ηυζιμο, αθθά εκζζπφμοκ ημ πεδίμ 

μνβάκςζδξ ημο ήδδ βκςζημφ.232 Πφιθςκα, άθθςζηε, ιε αοηά πμο ακαθένεδηακ 

ηαζ πνςηφηενα, μ Carroll, ι‟ αοηή ημο ηδκ ημπμεέηδζδ, είκαζ δοκαηυκ κα 

ακαθένεηαζ ζηδ βκςζηζηή επελενβαζία ηδξ ειπεζνίαξ, δ μπμία έπεζ ςξ απμηέθεζια 

κα επεηηείκεηαζ δ ακηζθδπηζηή ιαξ ζηακυηδηα, ηαεχξ δζεονφκεηαζ ιε κέεξ 

μνβακςηζηέξ δμιέξ μζ μπμίεξ ηςδζημπμζμφκ ηαζ, ζοκαηυθμοεα, ακαηαθμφκ ηαζ 

αλζμπμζμφκ ηδκ ειπεζνία πμο απμηημφιε, υηακ δζααάγμοιε έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ, 
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ιε απμηέθεζια μ ακαβκχζηδξ κα πεηοπαίκεζ θεπηυηενεξ δζαηνίζεζξ ηαζ κα 

πνμζανιυγεζ ηαηάθθδθα ηδκ ακηαπυηνζζδ ημο ζημ ηείιεκμ ηαζ ζημκ ηυζιμ. 

Νθμηθδνχκμκηαξ ημ ηεθάθαζμ ημ μπμίμ αθζενχκεηαζ ζηδκ θεζημονβία ηδξ 

αθήεεζαξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο, μ 

Lamarque ζηαειίγεζ ηζξ απυρεζξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί οπέν ηαζ ηαηά ηδξ 

αθήεεζαξ. Ρμ ζοιπέναζιά ζημ μπμίμ ηαηαθήβεζ είκαζ υηζ ημ ημζκυ ζδιείμ ακάιεζα 

ζε υθεξ ηζξ εεςνίεξ, μζ μπμίεξ ελεηάζηδηακ, ακελάνηδηα απυ ημ ακ ιπμνμφκ κα 

μκμιαζημφκ εεςνίεξ ηδξ αθήεεζαξ, έζης ηαζ ιε ηδ θμβμηεπκζηή έκκμζα ημο υνμο, 

είκαζ υηζ ηα θμβμηεπκζηά ένβα ακηθμφκ ιένμξ ηδξ αλίαξ ημοξ απυ ηδκ αθήεεζα, ηδκ 

μπμία ειπενζέπμοκ ηαζ δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακενχπζκδ βκςζηζηή δζαδζηαζία. 

Ξαν‟ υθμ πμο μ ίδζμξ ακαβκςνίγεζ υηζ ιπμνμφιε κα δεπημφιε πςξ δ θμβμηεπκία 

είκαζ δοκαηυκ κα θεζημονβήζεζ ςξ πδβή ιάεδζδξ ηαζ υηζ ειπθμοηίγεζ ηδκ 

ηαηακυδζή ιαξ, ςξ θζθυζμθμξ ηδξ θμβμηεπκίαξ δεκ ιπμνεί κα δεπηεί 

ακεπζθφθαηηα ημκ ζζπονζζιυ υηζ ηαθή θμβμηεπκία είκαζ ιυκμ εηείκδ δ μπμία έπεζ 

παζδαβςβζηή θεζημονβία. 233   Δπζζδιαίκεζ υηζ έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ ιπμνεί κα 

εεςνδεεί ζμαανυ, βζαηί έπεζ ζμαανυ εέια, πςνίξ, υιςξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ αθήεεζα ηαζ υηζ πνμςεεί ηδκ άπμρδ, ηδκ μπμία εάπνεπε. Γζα 

πανάδεζβια, πνμηείκεζ κα παναημθμοεήζμοιε ηδκ ηναβςδία  Δθάβε ημο Δονζπίδδ 

ηαζ κα πνμζέλμοιε ηδκ άπμρδ πμο πνμαάθθεηαζ, υηζ «ηίπμηε ακενχπζκμ δεκ αλίγεζ 

ηδκ ειπζζημζφκδ ιαξ». (PL 253)   Δπζζδιαίκεζ, επίζδξ, υηζ  μζ ηνζηζημί ηδξ 

θμβμηεπκίαξ είκαζ ζοκήεςξ ανκδηζημί απέκακηζ ζηδ δζδαηηζηή θμβμηεπκία ηαζ 

δζαηοπχκεζ έηζζ ημ ενχηδια βζαηί δ ακμζπηή ηαζ άιεζδ  ηαεμδήβδζδ εα πνέπεζ κα 

θμβίγεηαζ ςξ εζθαθιέκδ, ακ δ δεζηή ηαεμδήβδζδ ακαδεζηκφεζ πνάβιαηζ ιζα 

ζδιακηζηή θμβμηεπκζηή αλία. ζμζ έπμοκ ακηίεεηδ άπμρδ ζπεηζηά ιε ηδ εέζδ πμο 

ηαηέπεζ δ αθήεεζα ζηδ θμβμηεπκία, οπμζηδνίγεζ μ Lamarque απδπχκηαξ ηαζ ηδ 

δζηή ημο ημπμεέηδζδ, ηδκ ζοβηνίκμοκ ιε ηδ θζθμζμθία ηδξ μπμίαξ δ εκαζπυθδζδ 

ιε ηδκ αθήεεζα πνέπεζ κα ζηδνίγεηαζ ζηδκ πνςημηοπία ηαζ ηδκ ζζπφ ηςκ 

επζπεζνδιάηςκ. Ακηίεεηα, ζηδ θμβμηεπκία δεκ αλζμθμβμφιε ημ εέια ηαεαοηυ, 

αθθά ημοξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνεί κα πανμοζζαζηεί.  Ακ, 

υιςξ, ημ εέια δε εεςνδεεί ακηζηείιεκμ αλζμθυβδζδξ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, 

ηυηε πςξ ιπμνμφιε κα απμιμκχζμοιε πενζπηχζεζξ πμο πνμαάθθμκηαζ ζαδζζηζηέξ 

ηαζ ναηζζζηζηέξ ηάζεζξ ή άθθεξ ημζκςκζηέξ απμηθίζεζξ ιέζς ηδξ εειαηζηήξ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ; Ή πςξ ιπμνεί, ηαοηυπνμκα, κα ζζπονζγυιαζηε υηζ ζηα 

ηνζηήνζα θμβμηεπκζηήξ αλίαξ ακήηεζ ηαζ δ πναβιάηεοζδ «ιεβάθςκ» εειάηςκ, ηα 

μπμία εκδζαθένμοκ ημκ άκενςπμ; 

Δπίζδξ, μ Lamarque οπμζηδνίγεζ υηζ μζ πνμζδμηίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ απυ ηδ 

θμβμηεπκία δεκ είκαζ βκςζηζηέξ, αθθά πνμζδμηίεξ πμο αθμνμφκ ιζα ζδζαίηενδξ 

ιμνθήξ ζηακμπμίδζδ ηδκ μπμία ακηθμφκ απ‟ αοηή.  Ακ επζπεζνήζμοιε κα 
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 Ρρβλ. ςτο Βαγενάσ 2012: 107 ωσ προσ τθ διάκριςθ των κριτθρίων λογοτεχνικότθτασ από εκείνα που 
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εκείνα τθσ θκικισ ςκοπιάσ του ποιθτι ι ςυγγραφζα. 
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εθέβλμοιε ηδκ ηεθεοηαία επζζήιακζδ, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ οπυηεζηαζ ζημ 

ζθάθια ηδξ θήρδξ ημο γδημοιέκμο,  ηαεχξ αοηυ, αηνζαχξ, ήηακ ημ ενεοκδηζηυ 

ενχηδια ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο ηαζ, ςξ ηχνα, δεκ έπεζ απμδεζπηεί υηζ δεκ 

οπάνπεζ ηαζ βκςζηζηυ εκδζαθένμκ ηαηά ηδκ ακάβκςζδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο. 

Ακηίεεηα, είδαιε πενζπηχζεζξ υπμο μζ πναβιαημθμβζηέξ αζημπίεξ ιπμνμφκ κα 

επδνεάζμοκ ηδκ απμηίιδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο. 

Ν Lamarque,  αέααζα, υπςξ έπμοιε ήδδ δεζ, απμδέπεηαζ  υηζ μ ακαβκχζηδξ ιπμνεί 

κα ιάεεζ απυ ηδ θμβμηεπκία ιε υθμοξ ημοξ ηνυπμοξ, μζ μπμίμζ έπμοκ ακαθενεεί 

ηαζ υηζ έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ είκαζ δοκαηυκ κα αλζμθμβδεεί ηαζ βζ‟ αοηυ ημ θυβμ, 

αθθά δ ζοβηεηνζιέκδ αλία δεκ απμηεθεί ηεκηνζηή θμβμηεπκζηή αλία, υπςξ είκαζ 

αοηέξ ηζξ μπμίεξ  εα ακαθένεζ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ. 

πςξ έπεζ επζζδιακεεί ηαζ αθθμφ, δ παναδμπή ημο Lamarque υηζ ιπμνμφιε κα 

ιάεμοιε απυ ηδ θμβμηεπκία, πνήγεζ επελήβδζδξ, βζαηί ιζα ηυζμ εειεθζχδδξ 

ακενχπζκδ επζδίςλδ δεκ είκαζ ηαευθμο αοημκυδημ υηζ είκαζ δοκαηυκ κα 

απμιμκςεεί απυ ηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ιζαξ δναζηδνζυηδηαξ, έζης ηαζ ακ 

πνμέπμοκ ή ζοκοπάνπμοκ ηαζ άθθεξ πανάιεηνμζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηήξ θφζδξ, 

υπςξ είκαζ δ απυθαοζδ.234 

 

4.Β. 7. Η ινγνηερληθή αμία 

 Ρμ ηεθάθαζμ, ημ μπμίμ  αθζενχκεζ μ Lamarque ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ παναβυκηςκ 

πμο πνμζδίδμοκ αλία ζ‟ έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ ηαζ  ζημ μπμίμ ζηδνίγμκηαζ μζ 

ημπμεεηήζεζξ πμο εα αημθμοεήζμοκ, εειεθζχκεηαζ ζε έκακ οπμεεηζηυ 

ζοθθμβζζιυ: «ακ ηα θμβμηεπκζηά ένβα είκαζ πμθζηζζιζηέξ ηαηαζηεοέξ, ηςκ μπμίςκ 

δ δδιζμονβία ααζίγεηαζ ζε ηαεμνζζιέκεξ ζζημνζηέξ ζοκεήηεξ, ηυηε δ αλία ημοξ 

ιέζα ζημ πθαίζζμ ημο θμβμηεπκζημφ εεζιμφ εα ελανηάηαζ απυ ημ  πυζμ ηαθά 

εηπθδνχκμοκ ηζξ εεζιζηέξ πνμζδμηίεξ» (μνζζιέκεξ απυ ηζξ πνμζδμηίεξ αοηέξ 

αθμνμφκ ημ ζπέδζμ, ηδ θυνια ηαζ ηδ δμιή ηδξ βθςζζζηήξ ηαηαζηεοήξ, ηδκ 

πανμοζίαζδ ημο ακηζηεζιέκμο ιε έκα θμβζηυ ααειυ ζοκμπήξ ηαζ ζοκεηηζηυηδηαξ  

ηαζ ηδκ ακάπηολδ ημο εειαηζημφ εκδζαθένμκημξ ιε ηνυπμ χζηε  κα επζηνέπεζ ημκ 

ααεφηενμ ηαζ εονφηενμ πνμαθδιαηζζιυ ημο ακαβκχζηδ  πάκς ηαζ πένα απυ ηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ ακαθμνέξ ημο ένβμο). 

Ζ πμζυηδηα ηδξ ειπεζνίαξ πμο πνμηαθεί έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ εζηζάγεηαζ, ηαηά ημ 

Lamarque, ζε δφμ δζαζηάζεζξ: ηδκ επζκμδηζηυηδηα (Φακηαζία) ή δδιζμονβζηυηδηα, 

υπςξ θακενχκεηαζ απυ ημ ζπέδζμ ημο ένβμο, ηαζ ημκ πθμφημ ημο πενζεπμιέκμο 

ημο, υζμκ αθμνά ηυζμ ημ ακηζηείιεκμ υζμ ηαζ ημ εέια ημο. Ζ άπμρδ αοηή 

θαίκεηαζ κα ένπεηαζ ζε ακηίθαζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ δήθςζή ημο υηζ ημ 
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 Ο Harold Bloom ςυνδζει τθ μάκθςθ με τθν απόλαυςθ μζςα από ζνα λογοτεχνικό ζργο ςθμειϊνοντασ: 
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ενδυναμϊςουμε τον εαυτό μασ και να μάκουμε τι τον ενδιαφζρει πραγματικά. Αυτζσ τισ διαςτολζσ του 
εαυτοφ τισ βιϊνουμε υπό τθ μορφι απόλαυςθσ…» Bloom 2004: 50 
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εκδζαθένμκ ιαξ βζα έκα ένβμ αθμνά ημκ ηνυπμ πανμοζίαζδξ ηαζ υπζ ημ 

πενζεπυιεκμ.  Ζ αλία αθμνά, επίζδξ, ηαζ ημκ ίδζμ ημκ θμβμηεπκζηυ εεζιυ, μ μπμίμξ 

απμδεζηκφεηαζ υηζ είκαζ παβηυζιζμ δζαπμθζηζζιζηυ θαζκυιεκμ. Ν Lamarque, ζε ιζα 

πνμζπάεεζα κα αζηζμθμβήζεζ αοηυ ημ βεβμκυξ, ημ απμδίδεζ ζηα μοζζχδδ 

παναηηδνζζηζηά ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηδ βθχζζα, ημ ζπέδζμ, ηδ Φακηαζία, ημ παζπκίδζ, 

ηδ «ιίιδζδ» ηαζ ηδκ εκαζπυθδζδ ιε «ιεβάθα εέιαηα ακενςπίκμο 

εκδζαθένμκημξ» (PL 261)  

Πε ιία πνμζπάεεζα κα απμηοπχζεζ υθμοξ ημοξ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ έπμοκ, ηαηά 

ηαζνμφξ, ζοκδεεεί ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, μ Lamarque 

πνμααίκεζ, ζηδ ζοκέπεζα, ζε ιία ζεζνά ζπεηζηχκ δζεοηνζκίζεςκ.  

Δκ πνχημζξ, επζζδιαίκεζ υηζ ςξ θμβμηεπκία, ιε ηδκ πενζμνζζιέκδ ζδιαζία ημο 

υνμο, εεςνμφιε ηα ένβα εηείκα ηα μπμία ζηακμπμζμφκ ημ ηνζηήνζμ ηδξ ηαθήξ 

βναθήξ. Κε ιζα πζμ δζεονοιέκδ ζδιαζία, εεςνμφκηαζ ηα ένβα εηείκα ηα μπμία 

ζηακμπμζμφκ ηα ηνζηήνζα ημο «θμβμηεπκζημφ εεζιμφ» (εκζαίμ εέια, ακάπηολδ 

παναηηήνςκ, ηοπζηή πμθοπθμηυηδηα, εζςηενζηή ζοκμπή, δεζηή ζμαανυηδηα…) 

(PL 263)   

Υζηυζμ, ημ εκδζαθένμκ βζα έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ ιπμνεί κα πνμηαθείηαζ ηαζ απυ 

άθθα ζημζπεία ημο, εηηυξ ηςκ ζεζκηθώλ. Γζα πανάδεζβια, έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ 

είκαζ δοκαηυκ κα πανμοζζάγεζ ζζημνζηυ, ροπακαθοηζηυ ή άθθμ εκδζαθένμκ. Ρα 

ζημζπεία αοηά, υιςξ, ζφιθςκα ιε ημ Lamarque, δεκ ιπμνεί πανά κα απμηεθμφκ 

ενβαθεζαηέξ ηαζ υπζ εββεκείξ αλίεξ ημο ένβμο. Θα πνέπεζ κα παναηδνήζμοιε υηζ 

ςξ εββεκείξ αλίεξ εεςνμφκηαζ απυ ημκ Lamarque ιυκμ μζ ακαδεζηκουιεκεξ απυ ηδ 

εεζιζηή ημοξ πνμζέββζζδ. 

Ρα ένβα ηα μπμία ακήημοκ ζε μνζζιέκα θμβμηεπκζηά είδδ, υπςξ  επζζηδιμκζηήξ 

θακηαζίαξ, ιοζηδνίμο, αζζεδιαηζηά, αζηοκμιζηά η.ά., έπμοκ αλία ζε ζπέζδ ιε ημ 

είδμξ πμο οπδνεημφκ,  δεκ έπμοκ, υιςξ, ζμαανέξ θμβμηεπκζηέξ αλζχζεζξ, πςνίξ 

αοηυ κα ημοξ ζηενεί ηδ δοκαηυηδηα κα ηζξ πνμαάθθμοκ εη παναθθήθμο. Πε ηάεε 

πενίπηςζδ, δε εα πνέπεζ κα ηνίκμκηαζ ιε ηα ίδζα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ιε ηα 

μπμία ηνίκμκηαζ ηα αιζβχξ θμβμηεπκζηά ένβα, υπςξ βζα πανάδεζβια ηα 

ιοεζζημνήιαηα ηαζ ηα δζδβήιαηα  ημο  H. James, ηαεχξ  μζ ζηυπμζ ημοξ είκαζ 

δζαθμνεηζημί.235  

Ν δζαπςνζζιυξ, ςζηυζμ, ηςκ  εββεκχκ απυ ηζξ ενβαθεζαηέξ αλίεξ δεκ είκαζ 

δοκαηυκ, υπςξ ζδιεζχκεζ μ Lamarque, κα βίκεζ απμηθεζζηζηά ιε αάζδ ηα 

απμηεθέζιαηά ημοξ, βζαηί ηαζ μζ εββεκείξ αλίεξ, υηακ ζηακμπμζμφκηαζ, ζοκδέμκηαζ 

ιε απμηεθέζιαηα, υπςξ δ εοπανίζηδζδ πμο πανέπεζ δ ακάβκςζδ εκυξ 

θμβμηεπκζημφ ένβμο ζημκ ακαβκχζηδ. Ρμ ενχηδια πμο πνμηφπηεζ ζηδκ 

πενίπηςζδ αοηή, είκαζ ηζ ζοιααίκεζ ιε ηα βκςζηζηά απμηεθέζιαηα ηδξ 

θμβμηεπκζηήξ ακάβκςζδξ, υπςξ δ ιάεδζδ, δ δεζηή βκχζδ, δ δζεφνοκζδ ηδξ 

ζοκείδδζδξ, ή δ αολακυιεκδ εοαζζεδζία ςξ πνμξ ηα ακενχπζκα πνάβιαηα; 
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 Τα κριτιρια αποτίμθςθσ των λογοτεχνικϊν ζργων αναφζρονται ςτο Lamarque 2009: 263-64 
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Απμηεθμφκ ηαζ αοηά ιένμξ ηδξ εββεκμφξ αλίαξ ημο ένβμο ή είκαζ απθχξ ςθέθζιεξ 

ζοκέπεζεξ; 

Πφιθςκα ιε ιζα άπμρδ, δ βκήζζα θμβμηεπκζηή ακηαπυηνζζδ (υπςξ ακαθένεηαζ 

ζημ 4μ ηεθάθαζμ ημο ελεηαγυιεκμο ένβμο ημο Lamarque) δεκ επζηνέπεζ κα 

ζοκδεεεί, ςξ ακηίδναζδ, ιυκμ δ ζηακμπμίδζδ πμο πνμζθένεζ δ ακάβκςζδ ιε ηδκ 

επίηεολδ ηςκ «εεζιζηχκ» ζηυπςκ ή, αθθζχξ, ηςκ εββεκχκ αλζχκ. Ζ αζζεδηζηή 

ειπεζνία, ιε άθθα θυβζα, είκαζ εονφηενδ απυ ηδκ απθή θμνιαθζζηζηή εηηίιδζδ 

ηςκ ιμνθζηχκ ζημζπείςκ  ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο. (PL 266)  Ν Malcolm Budd 

παναηδνεί υηζ «δ αλία εκυξ ένβμο ηέπκδξ, ςξ ένβμο ηέπκδξ, είκαζ εββεκήξ, ιε ηδκ 

έκκμζα υηζ ηαεμνίγεηαζ απυ  ηδκ εββεκή αλία ηδξ ειπεζνίαξ, ηδκ μπμία πνμζθένεζ. 

Έηζζ, βκςζηζηέξ ηαζ άθθεξ αλίεξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ εη κέμο  ακάιεζα ζηζξ 

εββεκείξ αλίεξ ημο ένβμο».236  

Ν Lamarque ζδιεζχκεζ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ακηίθδρδ εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηδ ζαθή 

δζάηνζζδ ακάιεζα ζημοξ πνμζδζμνζζιμφξ εγγελήο ηαζ εξγαιεηαθή αλία ηαζ 

δδιζμονβεί ζφβποζδ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνμζθαιαάκμοιε ηδκ έκκμζα ηδξ 

ακαβκςζηζηήξ ειπεζνίαξ. Ζ ειπεζνία αοηή, ςζηυζμ, ηαηά ημκ Budd, ειπενζέπεζ ηδκ 

επίβκςζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ αζζεδηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, 

ηδκ μπμία έπεζ μ ακαβκχζηδξ. πυηεζηαζ, δδθαδή, ζε ηακυκεξ ηαηαθθδθυηδηαξ. Ν 

Lamarque, ςζηυζμ, επζζδιαίκεζ υηζ, ι‟ αοηή ηδκ έκκμζα, «δ εηθέπηοκζδ ηδξ 

ακηίθδρδξ» ηαζ «δ δεζηή ακηίθδρδ», ηζξ μπμίεξ μ Budd ζοιπενζθαιαάκεζ ζημκ 

ηαηάθμβμ ηςκ αζζεδηζηχκ ειπεζνζχκ, ίζςξ κα εηηείκμκηαζ πένα απυ ηα υνζα ηδξ 

ειπεζνίαξ, ηαεχξ είκαζ ηαζ μζ δφμ πνμδζαεεζζαηέξ ζδζυηδηεξ, μζ μπμίεξ 

εηπθδνχκμκηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ειπεζνίαξ, υηακ ακαθαιαάκμοιε δνάζδ 

ηαζ, ςξ εη ημφημο, δεκ απμηεθμφκ εββεκείξ ζδζυηδηεξ ηδξ ειπεζνίαξ.  Ρέθμξ, 

ηαηαθήβεζ ζηδκ άπμρδ υηζ δ ηαηαθθδθυηδηα ιζαξ ειπεζνία ιπμνεί κα πνμηφρεζ, 

ιυκμ ακ επζζηνέρμοιε ζηζξ πονδκζηέξ ζδέεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδ ζοβηνυηδζδ 

ηδξ έκκμζαξ ινγνηερλία. (PL 267) 

Ξνμζπαεχκηαξ κα οθμπμζήζεζ αοηή ηδκ επζζηνμθή ζηζξ πονδκζηέξ ζδέεξ πενί 

θμβμηεπκίαξ, μ Lamarque  παναθθδθίγεζ ηδκ αλία εκυξ πζμκζμφ ζηαηζμφ ιε ηδκ 

αλία εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο. Πδιεζχκεζ υηζ δ ακαθμβία εζηζάγεηαζ ζημ βεβμκυξ 

υηζ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ δ εββεκήξ αλία οπυηεζηαζ ζημοξ ηακυκεξ ημο 

παζπκζδζμφ. Δπμιέκςξ, ηαηαθήβεζ, έκα ένβμ απμηαθφπηεζ ηδκ αλία ημο δείπκμκηαξ 

πυζμ ηαθά ιπμνεί κα ακηαιείρεζ ηα είδδ ηςκ ακαβκςζηζηχκ δζαδζηαζζχκ, ηζξ 

μπμίεξ πανέεεζε ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ.237 (PL 269) 

Ν Lamarque εεςνεί απαναίηδημ κα πνμζηαηεφμοιε απυ ηδκ αοεαζνεζία ηδ 

δζαηφπςζδ ηςκ αλζμθμβζηχκ ιαξ ηνίζεςκ ζπεηζηά ιε ηδ θμβμηεπκία. Έηζζ, πςνίξ 

κα δζζηάγεζ κα παναηηδνίζεζ ηζξ ηνίζεζξ αοηέξ οπμηεζιεκζηέξ, λεηαεανίγεζ υηζ 

πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ αμηνινγηθή θξίζε ιε ηδκ ανπζηή ημο ζδιαζία ηαζ υπζ ιε αοηή 

πμο είπε ημκ 18μο αζχκα, υηακ πνδζζιμπμζμφζακ ημκ υνμ βζα κα δδθχζμοκ ημ 
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βμφζημ, ημ μπμίμ δεκ αθμνμφζε ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ακηζηεζιέκμο αθθά ιυκμ ηδκ 

εκηφπςζδ πμο αοηυ πνμηαθμφζε ζημ οπμηείιεκμ.  Ν Lamarque επζζηναηεφεζ ημκ  

Hume ηαζ ημκ Kant, βζα κα πενζβνάρεζ ηδ ιεηάεεζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο 

ακηζηεζιεκζημφ απυ  ηάηζ ημ μπμίμ ακήηεζ ζημ ακηζηείιεκμ ζηδκ  πμζυηδηα ημο 

ηνίκμκημξ οπμηεζιέκμο, υπςξ, βζα πανάδεζβια, δ αιενμθδρία ζηδκ ηακηζακή 

αζζεδηζηή «ακζδζμηέθεζα», δ μπμία εηδδθχκεηαζ ςξ έθθεζρδ πναηηζημφ 

δζαθένμκημξ.  Ζ  ιεηάεεζδ αοηή ηαηέζηδζε δοκαηυκ κα είκαζ ηακείξ 

ακηζηεζιεκζηυξ ηαζ ζπεηζηά ιε ηδκ αλία ή ηδκ μιμνθζά. 

Ν Lamarque, ηνίκμκηαξ ζδιακηζηή ηδ ζοκεζζθμνά ημο Hume ζηδκ πνμζπάεεζα κα 

ακηζιεηςπζζημφκ αζηζάζεζξ αοεαζνεζίαξ, μζ μπμίεξ αθμνμφζακ ηδ δζαηφπςζδ 

ηνίζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηδ θμβμηεπκζηή αλία,  επζζδιαίκεζ υηζ έκα ζδιακηζηυ ιάεδια 

πμο ιαεαίκμοιε απυ ημ Hume, είκαζ υηζ δ θμβμηεπκζηή απμηίιδζδ δε ααζίγεηαζ 

απθχξ ζε αοεαίνεηεξ ακηζδνάζεζξ ηςκ ακαβκςζηχκ ζηα θμβμηεπκζηά ένβα, αθθά 

απαζηεί ζηακυηδηεξ δζάηνζζδξ, μζ μπμίεξ, εκ πμθθμίξ, ιπμνμφκ κα ηαθθζενβδεμφκ 

ιε ηδκ ειπεζνία ηαζ ηδκ αβςβή. 

Ζ ζδέα ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ έπεζ δφμ ζδιαζίεξ: δ ιία αθμνά αοηυ πμο μ Hume 

απμηαθεί ζπλαίζζεκα (sentiment), εκχ δ άθθδ έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ πνμζςπζηή 

πνμηίιδζδ. Νζ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ είκαζ οπμηεζιεκζηέξ ιε ηδκ πνχηδ ζδιαζία ημο 

υνμο, ηαεχξ ελανηχκηαζ, ηεθζηά, απυ ηδκ ακαβκςζηζηή ακηίδναζδ ηαζ 

ακηαπυηνζζδ.   Ιμβμηεπκζηέξ ηνίζεζξ ακελάνηδηεξ απυ ηδκ ειπεζνία ηςκ 

ακαβκςζηχκ δεκ ιπμνμφκ κα οπάνλμοκ.  Ζ ζδέα ημο ακηζηεζιεκζημφ απυ ηδκ 

άθθδ, ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ηάηζ ημ μπμίμ ακήηεζ ζημ ακηζηείιεκμ, υπζ ζε ακηίεεζδ 

ιε ημ οπμηεζιεκζηυ, ιε ηδκ έκκμζα, δδθαδή, υηζ δεκ ελανηάηαζ απυ ηζξ πνμζςπζηέξ 

ακηζδνάζεζξ, αθθά ιπμνεί κα ζδιαίκεζ  απθχξ ημ ακεξόιεπην  (impartial). 

Ν Hume, παν‟ υθμ πμο ακαβκςνίγεζ υηζ ζηζξ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ πάκηα εα οπάνπεζ 

έκα πενζεχνζμ βζα πνμζςπζηέξ πνμηζιήζεζξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ,  

εεςνεί υηζ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα βζα έκα ααειυ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ. Ξζζηεφεζ, 

θμζπυκ, υηζ, πενζβνάθμκηαξ  ηζξ δζαεέζεζξ, ηα ηαθέκηα ηαζ ηζξ κμμηνμπίεξ εκυξ 

αιεζηλνύ δηθαζηή, ελαζθαθίγεζ ηδκ μνευηδηα ηδξ ηνίζδξ. 

Ν Lamarque, ςζηυζμ, επζζδιαίκεζ ηάπμζα πνμαθήιαηα ζηδ ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ 

ημο Hume.  Ρα πνμαθήιαηα αοηά αθμνμφκ ηυζμ ζηδκ πνμτπυεεζδ ημο εκζαίμο 

ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ δζα ιέζμο ημο πνυκμο ηαζ ηςκ πμθζηζζιχκ, υζμ ηαζ ζημ 

βεβμκυξ υηζ o Hume δε θαιαάκεζ οπυρδ ημο ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ηάεε 

ακηζηεζιέκμο ηέπκδξ.  Πηδκ πνμηείιεκδ πενίπηςζδ, δεκ θαιαάκεζ οπυρδ ημο ηζξ 

εεζιζηέξ πνμδζαβναθέξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

Ζ δεφηενδ δζάηνζζδ, ηδκ μπμία επζπεζνεί μ Lamarque, ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα 

λεηαεανίζεζ ημ πνυαθδια ηδξ αλζμθυβδζδξ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο, αθμνά ηδ 

δζάηνζζδ πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ηαζ ζηδκ αλία ηδκ 

μπμία ειπενζέπεζ ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ (being valued / being valuable).  Πημ 

ζδιείμ αοηυ παναηδνεί υηζ μζ ζπεηζηζζηέξ ζζπονίγμκηαζ πςξ, ηαεχξ μζ ημζκςκζηέξ 

ηαζ πμθζηζζηζηέξ ζοκεήηεξ αθθάγμοκ, ημ ίδζμ αθθάγμοκ ηαζ μζ αλίεξ. Ν Lamarque 
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ακανςηζέηαζ, υιςξ, ηζ εα έθεβακ μζ οπμζηδνζηηέξ ημο ζπεηζηζζιμφ βζα ηα ένβα, ηα 

μπμία δζαηδνμφκ ηδκ αλία ημοξ ιέζα ζημ πνυκμ.  Ν Lamarque επζζδιαίκεζ δφμ 

αηυιδ πνμαθήιαηα, ηα μπμία πνμηφπημοκ απυ ηζξ εεςνίεξ. Ρμ πνχημ αθμνά ημ 

βεβμκυξ υηζ, ακ οπμεέζμοιε πςξ μζ απυρεζξ βζα ζημζπεία πμο ζοκζζημφκ ηδκ 

έκκμζα ινγνηερλία, αθθάγμοκ ιέζα ζημ πνυκμ, ηυηε πάκεηαζ ημ ίδζμ ημ ακηζηείιεκμ 

ηδξ ιεθέηδξ, αθμφ, ηαοηυπνμκα οπμκμείηαζ δ απχθεζα ηςκ εεζιζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Ρμ δεφηενμ πνυαθδια αθμνά ημ βεβμκυξ υηζ, 

επεζδή ζοβπέμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ  έθηαζε κα 

εεςνδεεί αλζυθμβμ ιε ημ πνυαθδια ηςκ ηνζηδνίςκ ηδξ αλζμθυβδζήξ ημο, 

πανααθέπμοκ υηζ δ φπανλδ ζζημνζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ παναβυκηςκ, 

μζ μπμίμζ επδνεάγμοκ ηδ ιεηααμθή ηςκ ακαβκςζηζηχκ πνμηζιήζεςκ, δεκ απμηθείεζ 

ηδκ πανάθθδθδ φπανλδ αζζεδηζηχκ ηνζηδνίςκ. Ν Lamarque παναπέιπεζ εδχ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο Frank Leavis ηαζ ζηδκ επίδναζδ πμο άζηδζε ζημ ημζκυ ηδξ 

πμίδζδξ, χζηε κα ιεηαεέζεζ ημ εκδζαθένμκ ημο απυ ημ νμιακηζζιυ ζημ 

ιμκηενκζζιυ, πςνίξ, ςζηυζμ, αοηή δ επίδναζδ κα ακαζνεί ημ βεβμκυξ ηδξ 

εκδμβεκμφξ αλίαξ ηςκ ένβςκ ηέπκδξ ηςκ ιμκηενκζζηχκ δδιζμονβχκ. (PL 275) 

Ν Lamarque ακαθένεηαζ, επίζδξ, ζηδκ φπανλδ ηαζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο 

θμβμηεπκζημφ ηακυκα ζε ιζα πνμζπάεεζα κα ζηδνίλεζ, ιε έκακ αηυιδ ηνυπμ, ηδ 

εέζδ πμο ηαηέπεζ δ ακηζηεζιεκζηυηδηα ζηδ δζαδζηαζία ηδξ απμηίιδζδξ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ. Ξαναδέπεηαζ υηζ δ ζογήηδζδ βζα ημ θμβμηεπκζηυ ηακυκα 

έπεζ ηαζ πμθζηζηέξ δζαζηάζεζξ, αθμφ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ επζθμβή θμβμηεπκζηχκ 

ένβςκ βζα ηδ δζδαζηαθία ζε ζπμθεία ηαζ πακεπζζηήιζα. Πδιεζχκεζ, ςζηυζμ, υηζ 

εηείκμ πμο αθμνά ημ θζθυζμθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ, είκαζ δ ίδζα δ έκκμζα ημο 

θμβμηεπκζημφ ηακυκα ηαζ δ ζζπφξ ηςκ επζπεζνδιάηςκ, ηα μπμία επδνεάγμοκ ηδκ 

απυδμζδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ αλίαξ. (PL 275) 

Ξαναπέιπμκηαξ ζημκ Harold Bloom, ζοββναθέα ημο Γπηηθνύ Θαλόλα, ακαθένεζ 

ημκ ζζπονζζιυ ημο υηζ ηα ηνζηήνζα εζζαβςβήξ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ζημκ Θακυκα 

είκαζ αοζηδνχξ ηαθθζηεπκζηά ηαζ ααζίγμκηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ επζθεηηζηυηδηαξ. 

Ακαβκςνίγεζ, ςζηυζμ, υηζ δ πμθειζηή δ μπμία ημο αζηείηαζ έπεζ αζηίεξ πμθζηζηέξ ηαζ 

ζδεμθμβζηέξ ηαζ υηζ θεζημονβεί ηαηαζηνμθζηά βζα ημκ Θακυκα. (PL 278) 

Δπζηαθμφιεκμξ o Lamarque ηνζηζημφξ, υπςξ μ Willie van Peer, πανέπεζ ζημζπεία 

ηα μπμία απμδεζηκφμοκ υηζ δ οπυεεζδ ηδξ «ζοκςιμζίαξ ηδξ ζζπφμξ» δεκ έπεζ 

αάζδ. Πφιθςκα ι‟ αοηή ηδκ οπυεεζδ, υηακ δφμ ένβα έπμοκ ημ ίδζμ ακηζηείιεκμ 

ηαζ ειθακίγμοκ, εκδεπμιέκςξ, ηαζ ηάπμζεξ άθθεξ μιμζυηδηεξ, πενζζζυηενεξ 

πζεακυηδηεξ κα πενζθδθεεί ζημκ ηακυκα έπεζ  ημ ένβμ εηείκμ ημ μπμίμ εηθνάγεζ 

ηδκ ηονίανπδ ζδεμθμβία ηδξ ζζπονυηενδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ.  Ν ηνζηζηυξ Willie 

van Peer, θένκμκηαξ ςξ πανάδεζβια ηδκ εζζαβςβή ημο ένβμο ημο Παίλπδν 

Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα ζε ακηζπανάεεζδ ιε έκα ακάθμβμ, αθθά πμθφ πζμ 

ημιθμνιζζηζηυ ένβμ ημο Arthur Brook, Ζ Σξαγηθή Ηζηνξία ηνπ Ρσκαίνπ θαη ηεο 

Ηνπιηέηαο, απμδεζηκφεζ ημ άημπμ ημο ζζπονζζιμφ. Ρμ ένβμ ημο Παίλπδν, ακ ηαζ 

πενζζζυηενμ ακαηνεπηζηυ, είκαζ πμθφ ακχηενμ, απυ θμβμηεπκζηή άπμρδ, ζηδ 

βθχζζα, ηδ δμιή ηαζ ηδκ εηθναζηζηυηδηα. 
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Ν Lamarque εεςνεί υηζ μ θμβμηεπκζηυξ ηακυκαξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ πναηηζηήξ 

μνζζιέκςκ ακενχπςκ, μζ μπμίμζ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα δζααάγμοκ, κα ιεθεημφκ 

ηαζ κα αλζμθμβμφκ ηδ θμβμηεπκία ηαζ μζ μπμίμζ πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πναηηζηή ηαζ υπζ απυ πανάβμκηεξ, υπςξ δ ηάλδ, δ θοθή, ημ θφθθμ 

ή δ ζδεμθμβία. Ξνμζδζμνίγμκηαζ, δδθαδή ιε αάζδ ημοξ υνμοξ ημο εεζιμφ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ηαζ ηςκ εκκμζχκ, μζ μπμίεξ μνζμεεημφκ ηδ θμβμηεπκζηή πναηηζηή, εκχ 

δεκ οθίζηακηαζ ελςβεκή εκδζαθένμκηα ηα μπμία επζδζχημοκ κα πνμςεήζμοκ. 

Ζ αλζμθυβδζδ εκυξ ένβμο ηέπκδξ, οπμζηδνίγεζ μ Lamarque,  δεκ ελακηθείηαζ ζηδκ 

απθή πενζβναθή. πάνπμοκ ηζρλέο ηαζ εύξσζηεο αλζμθμβζηέξ έκκμζεξ, υπςξ 

ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ δεζηή. Γζα πανάδεζβια, έκκμζεξ μζ μπμίεξ απθχξ αλζμθμβμφκ 

εεηζηά ή ανκδηζηά έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ (ςναίμ, άζπδιμ, αλζμεαφιαζημ), 

εεςνμφκηαζ ηζρλέο. Έκκμζεξ μζ μπμίεξ απμδίδμοκ ημ παναηηήνα ημο, υπςξ ηςιζηυ, 

δναιαηζηυ, εζνςκζηυ η.ά. εεςνμφκηαζ εύξσζηεο. Ζ αλζμθυβδζδ εκυξ θμβμηεπκζημφ 

ένβμο είκαζ απμηέθεζια ενιδκείαξ, ηδξ ζφκδεζδξ, δδθαδή, ηςκ ζημζπείςκ ημο 

ένβμο ιε ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ελέπμοζαξ ζδιαζίαξ ημοξ ζημ πθαίζζμ ιζαξ ακα-

πενζβναθήξ. (PL 282)  

O  Lamarque ζοιπεναίκεζ, μθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ακαθμνά ημο ζημκ θμβμηεπκζηυ 

Θακυκα, υηζ οπάνπεζ ζηεκή ζφκδεζδ ακάιεζα ζηδκ ενιδκεία εκυξ ένβμο ηαζ ηδκ 

αλζμθυβδζή ημο. Ακ πνμζεββίγμοιε έκα ένβμ, θέεζ παναηηδνζζηζηά, ςξ «δδηηζηή 

πμθζηζηή ζάηζνα» ή «έηεεζδ ηςκ ηνυιςκ ημο πμθέιμο» ή «ηςιζηυ νμιάκηγμ», εα 

ηνίκμοιε ηδκ επζηοπία ημο ιε αάζδ αοημφξ ημοξ υνμοξ. 

 Ιαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ απυπεζνα ημο Lamarque  κα δζαπςνίζεζ, ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, ηα παναηηδνζζηζηά πμο 

εεςνεί αιζβχξ θμβμηεπκζηά  (εεζιζηά) απυ ηα παναηηδνζζηζηά πμο εεςνεί  

ενβαθεζαηά, 238  εφθμβα ιπμνεί ηάπμζμξ κα ακανςηδεεί  πχξ εα ιπμνμφζε  κα 

απμιμκςεεί δ  βκχζδ ηςκ ηακυκςκ ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ ηςκ ηακυκςκ ηδξ 

θεζημονβίαξ ηδξ, δ βκχζδ ηδξ ζοθθμβζηήξ ειπεζνίαξ ηςκ πμθέιςκ ηαζ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ημοξ ζηδκ ζζημνία ηδξ ακενςπυηδηαξ, ή δ βκχζδ ηδξ ακενχπζκδξ 

θφζδξ ηαζ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηδξ δζάζηαζδξ ηαζ δ εκδεπυιεκδ επίδναζή ημοξ 

ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, ηα μπμία εκδεζηηζηά ακέθενε 

παναπάκς μ Lamarque, ελεηάγμκηαξ ζηζξ πνμβναιιαηζηέξ ημο, ηνυπμκ ηζκά, 

πνμεέζεζξ ηδκ επζηοπία ηδκ μπμία ζδιείςζε ηαεέκα απ‟ αοηά. Πδιεζχκμοιε εδχ, 

πνμξ απμθοβή ζφβποζδξ, υηζ μ Lamarque δεκ ακαθένεηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ιε ηνζηήνζμ ημ είδμξ ημοξ, ηδκ μπμία έπεζ ήδδ δζαπςνίζεζ 

απυ ηδ θμβμηεπκζηή αλζμθυβδζδ. Υξ εη ημφημο, δ βκςζηζηή δζάζηαζδ ηαζ δ 

αθήεεζα ημο πενζεπμιέκμο ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, ιε αάζδ ηαζ ηζξ δζηέξ ημο 

πνμβναιιαηζηέξ δδθχζεζξ δεκ είκαζ ηυζμ εφθμβμ υηζ ιπμνμφκ κα απαθεζθεμφκ 

απυ ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ. 

Πηδκ ηεθεοηαία εκυηδηα ημο ηεθαθαίμο μ Lamarque ελεηάγεζ ηδ ζπέζδ ηδξ 

θμβμηεπκζηήξ αλίαξ ιε ηδκ δεζηή ηνζηζηή πμο ιαξ εκδζαθένεζ ζδζαίηενα ζε αοηή ηδ 
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ιεθέηδ. Ρμ εέια, ημ μπμίμ δζενεοκά, αθμνά ηδκ αηνζαή ζπέζδ, δ μπμία, 

εκδεπμιέκςξ, οπάνπεζ, ακάιεζα ζηδκ δεζηή ηαζ ηδ θμβμηεπκζηή αλία, πςνίξ κα 

ελεηάγεζ ακ ηα θμβμηεπκζηά ένβα πενζέπμοκ δεζηέξ αλίεξ ηαζ ακ ηνίκμκηαζ ακάθμβα 

ιε ηδκ δεζηή ζηάζδ πμο οζμεεημφκ. Κε άθθα θυβζα, ημ πνμξ ελέηαζδ εέια αθμνά 

ηζξ εββεκείξ ηαζ ηζξ ενβαθεζαηέξ  αλίεξ ηαεχξ ηαζ ημ ηζ ζδιαίκεζ κα αλζμθμβμφιε 

έκα ένβμ ςξ θμβμηεπκζηυ.239 

Ν Lamarque ακαθένεηαζ ζηδ ζπεηζηή δζαιάπδ ακάιεζα ζηδ Martha Nussbaum ηαζ 

ημκ Wayne Booth απυ ηδ ιία, ηαζ ημ δζηαζηή Richard Posner απυ ηδκ άθθδ.240  

Απυ ηδκ ιία πθεονά δζαηοπχκεηαζ δ άπμρδ υηζ δ δζαθχηζζδ δεζηχκ ενςηδιάηςκ 

απμηεθεί ζδιακηζηή θεζημονβία ηδξ θμβμηεπκζηήξ ηνζηζηήξ. Ζ Nussbaum, δ μπμία 

οπμζηδνίγεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ, εεςνεί υηζ δ παζδαβςβζηή θεζημονβία ηδξ 

θμβμηεπκίαξ  πνμηφπηεζ ιέζα απυ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ακάβκςζδξ.  Δπζπθέμκ, 

δζαπςνίγμκηαξ, ι‟ αοηυ ημκ ηνυπμ, ηδ ζοβηεηνζιέκδ θεζημονβία απυ ηζξ 

ενβαθεζαηέξ αλίεξ ηαζ ακαθενυιεκδ ζηζξ θεζημονβίεξ ηδξ Φακηαζίαξ ηαζ ηδξ 

ζοβηίκδζδξ, μζ μπμίεξ ειπθέημκηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ακάβκςζδξ, ηζξ 

παναθθδθίγεζ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηδξ δεζηήξ. Ν Posner, ςξ βκςζηυκ, έπεζ εη 

δζαιέηνμο ακηίεεηδ άπμρδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία, υπζ ιυκμ δεκ πνμηφπηεζ δεζηυ 

υθεθμξ απυ ηδκ ακάβκςζδ θμβμηεπκίαξ, αθθά ηαζ μζ ακάθμβεξ ακαβκχζεζξ ηδξ 

είκαζ ακαβςβζζηζηέξ,  εκχ, ηαοηυπνμκα, εεςνεί ηδ δζάηνζζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ 

ένβςκ ιε αάζδ ημ ηνζηήνζμ ηδξ δεζηήξ απμηνμοζηζηή.  

Ν Lamarque, ακαθενυιεκμξ ζηδκ παναπάκς δζαιάπδ, επζζδιαίκεζ υηζ, ακ δ  

δζαπαζδαβχβδζδ ημο ακαβκχζηδ είκαζ αιθίαμθδ ή αδφκαηδ ζηα πενζζζυηενα 

θμβμηεπκζηά ένβα, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ Posner, (ακ δδθαδή αιθζζαδηείηαζ ηαζ ςξ 

ενβαθεζαηή αλία ηςκ ένβςκ), ηυηε δ εέζδ βζα ηδκ εββεκή αλία ηδξ παζδαβςβζηήξ 

θεζημονβίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ πάκεζ ζδιακηζηά ενείζιαηα. «Ζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ςξ ιέζμο βζα ηάπμζμ απχηενμ ζημπυ δεκ ελεηάγεζ ηδ θμβμηεπκία ςξ 

ηέπκδ» ζδιεζχκεζ. (PL 287) Π‟ αοηυ υιςξ ημ ζδιείμ, εα έπνεπε, ίζςξ, κα 

επζζδιάκμοιε υηζ, οζμεεηχκηαξ ηδκ άπμρδ πςξ δ δεζηή δζάζηαζδ είκαζ ιζα 

εββεκήξ αλία ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ζοκαηυθμοεα ιζα πανάιεηνμξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

ηνζηζηήξ, δεκ οπμδμοθχκμοιε ακαβηαζηζηά ηδ θμβμηεπκία ζηδκ ελοπδνέηδζδ 

απχηενςκ ζηυπςκ. Έκα απυ ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

δδιζμονβίαξ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο αθθά ηαζ εκυξ ένβμο ηέπκδξ εκ βέκεζ, είκαζ 

εηείκμ πμο μ Θακη απμηαθεί  «αδζαθμνία», οπμδδθχκμκηαξ ηδκ έθθεζρδ 

πναηηζημφ ζηυπμο. Ποκεπχξ, δ θμβμηεπκία, ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, εα 

ιπμνμφζε κα εεςνδεεί υηζ είκαζ αοημακαθμνζηή, ιε ηδκ έκκμζα υηζ απμοζζάγεζ εκ 

βέκεζ ηάπμζμξ ζοβηεηνζιέκμξ ζηυπμξ ζημκ μπμίμ απμαθέπεζ δ δδιζμονβία εκυξ 

θμβμηεπκζημφ ένβμο.  Ζ ίδζα δ θφζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ αοηυ πμο εηθνάγεζ  

ηαεμνίγμοκ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ ηαζ ηα εββεκή παναηηδνζζηζηά ηδξ. Θακείξ δε 

                                                           
239

 Το κζμα που εξετάηεται εδϊ από το Lamarque  αφορά το αν θ θκικι κριτικι τθσ λογοτεχνίασ αποτελεί 
ςυνιςτϊςα τθσ λογοτεχνικισ αξιολόγθςθσ του ζργου, όπωσ ζχουν υποςτθρίξει οι Nussbaum, McGinn, Denham 
ι όχι, όπωσ υποςτθρίηει ο ίδιοσ ο Olsen κακϊσ και ο Posner, για να αναφερκοφμε μόνο ςτουσ εξεταηόμενουσ 
ςτθ διατριβι ςτοχαςτζσ. 
240

 Αναλυτικι παράκεςθ των επιχειρθμάτων τθσ ςχετικισ διαμάχθσ παρατίκεται ςτο 5
ο
 κεφάλαιο. 
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βνάθεζ έπμκηαξ ηαηά κμο ηα εββεκή παναηηδνζζηζηά ηδξ θμβμηεπκίαξ, μφηε αοηά 

πμο ακαβκςνίγεζ μ Lamarque ςξ ηέημζα μφηε μπμζμζδήπμηε άθθμξ. Έπμκηαξ ηδκ 

απαναίηδηδ θμβμηεπκζηή ζοβηνυηδζδ, δδθαδή πθμφζζα θακηαζία, επανηή 

θμβμηεπκζηή παζδεία ηαζ  ηαθή βκχζδ ημο βθςζζζημφ ιέζμο πμο εα 

πνδζζιμπμζήζεζ, μ θμβμηέπκδξ επζθέβεζ ημ εέια ημο ηαζ ημ επελενβάγεηαζ 

ααζζζιέκμξ ζηδ βκςζηζηή ηαζ δεζηή ημο ζοβηνυηδζδ, ηαεχξ ηαζ ζηδ 

ζοβηζκδζζαηή ημο ηαοηυηδηα. Δπμιέκςξ, υηακ ελεηάγμοιε ηδ θμβμηεπκία ςξ πνμξ 

ηδκ δεζηή ηδξ δζάζηαζδ, ελαημθμοεμφιε κα ελεηάγμοιε ηδ θμβμηεπκία ηαζ ςξ 

θμβμηεπκία. 

Πηδ ζοκέπεζα, μ Lamarque ακαθένεηαζ ζηδ εέζδ ημο Noël Carroll, δ μπμία 

παναηηδνίγεηαζ ιε ημκ υνμ κεηξηνπαζήο εζηθηζκόο,241 υηζ δεζηά εθαηηχιαηα ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ζοπκά μδδβμφκ ζε αζζεδηζηά εθαηηχιαηα, ειπμδίγμκηαξ 

ημοξ ακαβκχζηεξ κα ηαηακμήζμοκ ηα ένβα. Ν Lamarque παναηδνεί υηζ, ίζςξ, μ 

ηδαληθόο αλαγλώζηεο (μ αιεζηλόο δηθαζηήο ημο Hume) είκαζ εηείκμξ πμο ιπμνεί κ‟ 

αθήζεζ ηαηά ιένμξ ηζξ δεζηέξ ημο πεπμζεήζεζξ ηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηδ θμβμηεπκία 

ςξ θμβμηεπκία. Πημ ζδιείμ αοηυ πάθζ είκαζ δοκαηυκ κα επζζδιακεεί υηζ μ 

εοαίζεδημξ δεζηά ακαβκχζηδξ δεκ είκαζ έκαξ ιαθεαηυξ δεζημθυβμξ, αθθά έκαξ 

άκενςπμξ ιε ακηζηεζιεκζηέξ εη θφζεςξ εοαζζεδζίεξ, υπςξ έπμοκ απμδείλεζ ηαζ 

πεζνάιαηα κεονμθοζζμθυβςκ. 242   Νζ ζφβπνμκεξ ιέεμδμζ απεζηυκζζδξ έπμοκ 

εκημπίζεζ, βζα πανάδεζβια, ηα ημζκςκζηά ζοκαζζεήιαηα, υπςξ ημ θυαμ, ηδ 

κηνμπή, ηδκ εκμπή, ηδ ζοιπυκζα, ζημκ πνμιεηςπζαίμ θμαυ ημο εβηεθάθμο ηαζ 

είκαζ θοζζηυ κα οπμεέζμοιε υηζ, εθυζμκ αοηά ηα ηέκηνα δεκ έπμοκ ηαηαζηναθεί 

απυ ηάπμζμ αηφπδια, εα εκενβμπμζμφκηαζ υπζ ιυκμ απυ ηζξ πναβιαηζηέξ ειπεζνίεξ 

ιαξ (απυρεζξ πμο απδπμφκηαζ ηαζ απυ ημκ Damasio) πνμηεζιέκμο κα 

ζοιιεηάζπμοκ ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ ειπθέημκηαξ ηαζ ηδ θεζημονβία 

ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, αθθά ηαζ   απυ ηζξ ειπεζνίεξ μζ μπμίεξ πνμηαθμφκηαζ απυ ηδκ 

ακάβκςζδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο.243 

Αημθμφεςξ, μ Lamarque ζηνέθεηαζ  ζημ γήηδια ημο εζηθηζκνύ, 244  ημκ μπμίμ 

ακηζπανααάθεζ ιε ηδκ ακηαιεζαυιεκδ ακηίδναζδ. 

Ζ εέζδ ημο Berys Gaut, ηδκ μπμία μ Lamarque παναηηδνίγεζ ςξ εζηθηζκό, 

πνμαθέπεζ υηζ, ακ έκα ένβμ εηδδθχκεζ δεζηά αλζυιειπηεξ απυρεζξ, ηυηε είκαζ 

αζζεδηζηά εθαηηςιαηζηυ. Ν Lamarque, βζα κα ακηζηνμφζεζ αοηή ηδκ άπμρδ, 

θένκεζ ςξ πανάδεζβια ακέηδμηα ναηζζζηζημφ ή άθθμο δεζηά ιειπημφ 

πενζεπμιέκμο, ηα μπμία πεηοπαίκμοκ ημ ζηυπμ ημοξ, δδθαδή κα δζαζηεδάζμοκ, 

                                                           
241

 Βλ. ςχετικά ςτο 7
ο
 κεφάλαιο (θ ζννοια του θκικιςμοφ ςτθ διατφπωςθ τθσ κζςθσ του Carroll διαφζρει από 

τθν ερμθνεία ςτθ ςθμ. 55 και αφορά απλϊσ τθν θκικι ςτάςθ, όπωσ εξθγικθκε και ςτο ςχετικό κεφάλαιο) 
242

 Βλ. ςχετικά Churchland 2011,  θ οποία υποςτθρίηει, βαςιηόμενθ ςε επιςτθμονικά δεδομζνα, τθν φπαρξθ 
βιολογικισ «πλατφόρμασ» πάνω ςτθν οποία οικοδομείται θ κοινωνικι και θκικι μασ ςυμπεριφορά. 
243

 Στθν ίδια γραμμι με τθν υποςτθριηόμενθ άποψθ για το ρόλο τθσ επιςτιμθσ είναι  και θ ςχετικι αναφορά 
του Putnam ότι « Σ’ ζνα κόςμο ςτον οποίο βιβλία εξ αποκαλφψεωσ δεν απαιτοφν πλζον κακολικι αποδοχι, 
πολφ λίγοι άνκρωποι κα αρνοφνταν ότι θ επιςτθμονικι γνϊςθ πρζπει να παίηει κάποιο ρόλο ςτθν επίλυςθ 
θκικϊν προβλθμάτων τόςο ςε κοινωνικό όςο και ατομικό επίπεδο.» Putnam 1978: 87  
244

 Βλ. ςθμ. 55 
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εκχ, επζπνμζεέηςξ, ζδιεζχκεζ υηζ ηα αζζεδηζηά εθαηηχιαηα  εα έπνεπε ηαθφηενα 

κα ακαγδηδεμφκ ζηα ηοπζηά ή δμιζηά παναηηδνζζηζηά ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο ηαζ 

υπζ ζηδκ επζδίςλδ κα πνμηαθέζεζ ακάλζεξ ακηζδνάζεζξ ζημοξ ακαβκχζηεξ. (PL 294) 

Βέααζα, εα ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα παναηδνήζεζ υηζ, ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

ακεηδυηςκ, πμο αζθαθχξ δε θμβίγμκηαζ ςξ θμβμηεπκία, μοδυθςξ πενζθαιαάκεηαζ 

ζημοξ ζηυπμοξ ή ηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ δ εζηθή ζνβαξόηεηα, βζα κα 

πνδζζιμπμζήζμοιε έκα  υνμ ημο ίδζμο ημο  Lamarque, εκχ αοηή πενζθαιαάκεηαζ 

ζημοξ ζηυπμοξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ. 

Δπεζδή δ ηεθεοηαία ημο επζζήιακζδ εα ιπμνμφζε κα εηθδθεεί ςξ οζμεέηδζδ ιζαξ 

θμνιαθζζηζηήξ θμβμηεπκζηήξ ηνζηζηήξ, ζηδκ ηεθεοηαία εκυηδηα ημο αζαθίμο μ 

Lamarque ζπεφδεζ κα ανκδεεί ηδκ ηαηακαβηαζηζηή επζθμβή ιεηαλφ θμνιαθζζιμφ 

ηαζ εζηθηζκνύ. 

Ν Lamarque δδθχκεζ υηζ ακηζθαιαάκεηαζ ηα ιεβάθα ένβα ημο θμβμηεπκζημφ 

ηακυκα ςξ θμβμηεπκζηά ηαζ υπζ ςξ θζθμζμθζηά ή επζζηδιμκζηά ικδιεία ηδξ 

δζανημφξ ακενχπζκδξ πνμζπάεεζαξ κα απμηαθφρεζ ηαζ κα ηαηακμήζεζ ηζξ 

ααεφηενεξ ακδζοπίεξ ιαξ βζα ημ ηζ ζδιαίκεζ κα είκαζ ηακείξ άκενςπμξ.  Θναηάεζ, 

υιςξ, ηαζ απμζηάζεζξ απυ ηδκ πνμζπάεεζα ημο Posner κα ακηζηαηαζηήζεζ ηδκ 

δεζηή ηνζηζηή ιε ημκ αζζεδηζζιυ, μ μπμίμξ απμλεκχκεζ ημ δεζηυ πενζεπυιεκμ ημο 

ένβμο ηυζμ απυ ηδκ αλία ημο υζμ ηαζ απυ ηδκ απυθαοζδ πμο πνμηαθεί ζημκ 

ακαβκχζηδ. Θα έπνεπε, αέααζα, κα ακαθένεζ ηα ιέζα ιε ηα μπμία δ θμβμηεπκία 

πνμζεββίγεζ αοηέξ ηζξ ακενχπζκεξ ακδζοπίεξ, εα έπνεπε κα ακαθένεζ  ακ επζδζχηεζ 

κα πνμηαθέζεζ ηδκ ακηίδναζδ ημο ακαβκχζηδ ηαζ ηζ είδμοξ ακηίδναζδ είκαζ αοηή  

(θακηαζία, ζοκαίζεδια, ή άθθδ) ηαζ, ηέθμξ, εα έπνεπε κα αζηζμθμβήζεζ ηα 

ηνζηήνζα ιε ηα μπμία αλζμθμβεί ηδ ζπμοδαζυηδηα εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο, πένακ 

ηςκ υπμζςκ βκςζηζηχκ ηαζ δεζηχκ ηνζηδνίςκ. 

Δπζπεζνχκηαξ κα ηαηακμήζμοιε ηδ εέζδ ημο Lamarque ακαθμνζηά ιε ηδ 

θμβμηεπκζηή ηνζηζηή, εα θέβαιε υηζ αοηή ηαεμνίγεηαζ, εκ πμθθμίξ, απυ ηδ εέθδζή 

ημο κα οπεναζπίζεζ ηδκ αοημκμιία ηδξ θμβμηεπκίαξ. Υζηυζμ, πςνίξ  κα 

παναβκςνίγεζ ηάπμζμξ ημοξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ, ιε ημοξ μπμίμοξ 

πνμζεββίγμοκ ηα ακηζηείιεκά ημοξ πναηηζηέξ, υπςξ δ θζθμζμθία, δ επζζηήιδ ηαζ δ 

θμβμηεπκία, πχξ εα ιπμνμφζε κα ανκδεεί υηζ υθμζ αοημί μζ ηθάδμζ ηδξ 

πκεοιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ημο ακενχπμο  αθμνμφκ ηδκ ακενχπζκδ ηαηάζηαζδ 

ηαζ ημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ημ ακενχπζκμ μκ ηαθείηαζ κα οπάνλεζ ηαζ κα δνάζεζ; 

Αοηυ ημ μπμίμ θαίκεηαζ κα ακηαπμηνίκεηαζ πενζζζυηενμ ζηζξ πζμ εειεθζαηέξ  

δζαζζεήζεζξ ιαξ είκαζ υηζ έκα ακηζηείιεκμ, ημ μπμίμ είκαζ ημζκυ ζηδ θζθμζμθία, ηδκ 

επζζηήιδ ηαζ ηδ θμβμηεπκία, δ θμβμηεπκία ημ πνμζεββίγεζ ιέζα απυ έκα ζφκμθμ 

εεζιζηά πνμζδζμνζζιέκςκ ιέζςκ ηαζ ηεπκζηχκ πμο απεοεφκμκηαζ ζημκ 

ακαβκχζηδ ηαζ γδημφκ ηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ Φακηαζίαξ ηαζ ημο ζοκαζζεήιαηυξ 

ημο.  

Ζ  θμβμηεπκζηυηδηα, ςζηυζμ,  πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημκ Lamarque ιε αάζδ ιζα 

μνζζιέκδ πνμζέββζζδ εκυξ ηεζιέκμο, δ μπμία ζοκηεθείηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ υζςκ 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ημ θμβμηεπκζηυ εεζιυ. Υξ εη ημφημο μζ πνμζδμηίεξ ηαζ δ 
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αλζμθυβδζδ πενζμνίγμκηαζ ζηα εββεκή παναηηδνζζηζηά πμο πενζβνάθμκηαζ εεζιζηά 

ηαζ ημ ίδζμ ηαζ δ ηαηαθθδθυηδηα ηδξ ακαβκςζηζηήξ ακηαπυηνζζδξ. Απμηέθεζια 

υθςκ ηςκ παναπάκς παναδμπχκ ημο Lamarque είκαζ δ Φακηαζία ηαζ ημ 

ζοκαίζεδια, ζηα μπμία ακαθενεήηαιε παναπάκς ςξ ηαηάθθδθεξ ακαβκςζηζηέξ 

ακηαπμηνίζεζξ κα πενζμνίγμκηαζ επίζδξ.   

Γφζημθα, υιςξ εα ιπμνμφζαιε κα ανκδεμφιε υηζ μζ δζενβαζίεξ πμο απαζημφκηαζ 

πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεεί έκα ένβμ, έζης ηαζ ιε αάζδ ηα ζεζκηθά ηνζηήνζα ημο 

Lamarque, αλζμπμζμφκηαζ ηαζ βκςζηζηά. Αοηυ παναδέπεηαζ άθθςζηε ηαζ μ ίδζμξ μ 

Lamarque, υηακ θέεζ υηζ: «Ρα ιεβάθα ένβα ημο θμβμηεπκζημφ ηακυκα … είκαζ 

ικδιεία ηδξ δζανημφξ ακενχπζκδξ πνμζπάεεζαξ κα απμηαθφρεζ ηαζ κα ηαηακμήζεζ 

ηζξ ααεφηενεξ ακδζοπίεξ βζα ημ ηζ ζδιαίκεζ κα είκαζ ηακείξ άκενςπμξ.» 245 Απυ ημ 

ζδιείμ αοηυ ημ ζδιείμ κα δεπημφιε υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ηαηακυδζδ, δ μπμία 

επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ θμβμηεπκίαξ, αζηεί παζδεοηζηή θεζημονβία ζημκ 

ακαβκχζηδ ηαζ υηζ, ακαθυβςξ ημ ένβμ, ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ επίβκςζδ βζα ημκ 

εαοηυ ιαξ, ηζξ ζπέζεζξ ιαξ ιε ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ιαξ ηαζ, 

επμιέκςξ, κα ηάκεζ ηδ γςή ιαξ ηαθφηενδ, απέπεζ ιυκμ έκα θμβζηυ αήια. 

 

πκπεξάζκαηα 

Ακαβκςνίγμκηαξ υηζ έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ έπεζ δεζηυ θζθμζμθζηυ εκδζαθένμκ, 

υπςξ δέπμκηαζ ηαζ μζ L&O, ηαζ ζοκεηηζιχκηαξ αοημφξ ημοξ πανάβμκηεξ ηαηά ηδκ 

αλζμθυβδζή ημο, βεβμκυξ ημ μπμίμ μζ L&O ανκμφκηαζ κα δεπημφκ, δεκ ζδιαίκεζ υηζ 

μπςζδήπμηε ιεηαηνέπμοιε ημ ένβμ ηέπκδξ ζε ενβαθείμ ηαζ ιέζμ επίηεολδξ 

αθθυηνζςκ ηαζ ακμζηείςκ πνμξ ηδ θμβμηεπκία ζηυπςκ. Ζ απυθαοζδ, ηδκ μπμία 

ακηθμφιε απυ ηα ιεβάθα θμβμηεπκζηά ένβα, δ έκηαζδ ηαζ δ δζάνηεζά ηδξ έπμοκ 

ιεβάθδ ζοκάθεζα ιε ημ αάεμξ ηςκ εειάηςκ πμο είβμκηαζ αθθά ηαζ ηδκ έκηαζδ 

ηςκ ζοβηζκήζεςκ πμο πνμηαθμφκ. Ξανάθθδθα ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ εεζιζηχκ 

εηείκςκ ζημζπείςκ, ηα μπμία εκηάζζμοκ έκα ένβμ ζηδκ ηαθή θμβμηεπκία, οπάνπεζ 

ηαζ ιζα ζεζνά άθθςκ ζημζπείςκ (ειπεζνίεξ, αλίεξ, δζθήιιαηα, ζοκαζζεήιαηα, 

ηνυπμζ γςήξ), ηα μπμία αθμνμφκ ηδκ ακενχπζκδ θφζδ ηαζ ημοξ εειεθζχδεζξ 

ζηαειμφξ ηδξ δζαδνμιήξ ηδξ ζηδ γςή ηαζ ημκ ηυζιμ ηαζ ηα μπμία, υηακ 

ειπενζέπμκηαζ ζημ θμβμηεπκζηυ ένβμ, ηνίκμοκ απμθαζζζηζηά ηδκ αλία ημο.  Ακ 

επζπεζνήζμοιε κα ακαγδηήζμοιε ηα αίηζα ηδξ δζαπνμκζηυηδηαξ εκυξ θμβμηεπκζημφ 

ένβμο, είκαζ αέααζμ υηζ εα ακαδεζπεμφκ ζημζπεία, ηα μπμία αθμνμφκ ηα εββεκή ζηδ 

θμβμηεπκζηή ημο θφζδ παναηηδνζζηζηά.  Ραοηυπνμκα, υιςξ ιε αοηά ηα 

ιμνθμπμζδηζηά ζημζπεία εα ακαδεζπεμφκ ηαζ ηα ιεβάθα εέιαηα ημο ακενχπζκμο 

εκδζαθένμκημξ, ηα μπμία μ Lamarque θαίκεηαζ ηεθζηά κα εεςνεί υηζ είκαζ 

ενβαθεζαηά ηαζ, ςξ εη ημφημο, αηαηάθθδθα βζα θμβμηεπκζηή ηνζηζηή. 

Ρζ είκαζ, υιςξ αοηυ ημ μπμίμ ζζπονίγεηαζ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, μ Lamarque ζημκ 

επίθμβμ ημο πανυκημξ ένβμο, οζμεεηχκηαξ ιζα εέζδ ακάιεζα ζημκ εζηθηζκό 

                                                           
245

 Lamarque 2009: 295  
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(μοδέηενα κμμοιέκμο) ηαζ ημκ αζζεδηζζιυ; Δπζζδιαίκεζ υηζ δ θμβμηεπκία, ςξ ιέζμ 

έηθναζδξ ηςκ ακενχπςκ, είκαζ ζδιακηζηή, βζαηί δζαηνέπεζ επμπέξ ηαζ θαμφξ ζε 

υθδ ηδκ οθήθζμ ηαζ απμηεθεί ηαεμνζζηζηυ ζημζπείμ ημοθημφναξ ηαζ πμθζηζζιμφ. 

Ξνέπεζ, θμζπυκ, δ θμβμηεπκία κα δζαηδνδεεί ςξ έκα δζαηνζηυ είδμξ έηθναζδξ, ημ 

μπμίμ αλζμθμβείηαζ ιε εββεκή ηνζηήνζα, ζηα μπμία έπεζ ακαθενεεί. Γζαηί υιςξ είκαζ 

δ θμβμηεπκία ηυζμ ζδιακηζηή; Γζαηί, υπςξ παναδέπεηαζ, ηα θμβμηεπκζηά ένβα είκαζ 

ικδιεία ηδξ πνμζπάεεζαξ ημο ακενχπμο κα απμηαθφρεζ ηαζ κα ηαηακμήζεζ 

οπανλζαηά ενςηήιαηα. Ακ ηαηακμχ ζςζηά ηδ εέζδ ημο, κμιίγς υηζ αοηή δ 

ακαβκχνζζδ ημο νυθμο ηαζ ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ελαζεεκίγεζ ηδκ 

πνυεεζή ημο κα ακηζηνμφζεζ ηζξ πνμζπάεεζεξ μνζζιέκςκ ιεθεηδηχκ κα 

ζοιπενζθάαμοκ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηδκ ελέηαζδ ηδξ επάνηεζαξ ημο 

θμβμηεπκζημφ ένβμο κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ ααεφηενεξ αοηέξ ακενχπζκεξ 

ακδζοπίεξ. Ξχξ εα ιπμνμφζε δδθαδή ηάπμζμξ, ιε ζοκεηηζηυ ηνυπμ, κα απαθείρεζ 

απυ ηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο έκα ζδιακηζηυ ιένμξ 

ηςκ παναηηδνζζηζηχκ εηείκςκ, ηα μπμία, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, ημ ηαεζζημφκ 

δζαηδνδηέμ ηαζ αλζμικδιυκεοημ; Πε ηάεε πενίπηςζδ, δεκ θαίκεηαζ κα ακηζααίκεζ 

ζηδ δζηή ιμο πνμζπάεεζα κα ζοιπενζθάας ηδ ιεθέηδ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ζημοξ 

ηνυπμοξ ακάδεζλδξ πηοπχκ ηςκ δεζηχκ δζενεοκήζεςκ ηακμκζζηζημφ ή ιεηαδεζημφ 

επζπέδμο. πςξ εα θακεί απυ ηδ  ιεθέηδ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ αοημφ ημο είδμοξ, 

ηδ ζοιαμθή ζημκ δεζηυ πνμαθδιαηζζιυ δεκ ηδκ επζηοβπάκεζ ιυκμ δ ιεβάθδ 

θμβμηεπκία ηαζ, ςξ εη ημφημο, δ ζοιαμθή αοηή δε εα ιπμνμφζε κα ακαβμνεοηεί 

ζε απμθαζζζηζηυ ή ηαζ πνμελάνπμκ ηνζηήνζμ θμβμηεπκζηήξ αλίαξ, πςνίξ αοηυ κα 

ζδιαίκεζ υηζ δεκ αθμνά εειεθζχδδ γδηήιαηα ηδξ ακενχπζκδξ ηαηάζηαζδξ. Θαηά 

ζοκέπεζα, ημ βεβμκυξ υηζ δ ζοιαμθή εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο ζημκ δεζηυ 

πνμαθδιαηζζιυ ημο ακαβκχζηδ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηζξ δζαζηάζεζξ μζ μπμίεξ ημ 

πνμζδζμνίγμοκ, αολάκεζ ηυζμ ημ εκδζαθένμκ ιαξ βζ‟ αοηυ υζμ ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζή 

ιαξ βζα ημοξ επζηοπείξ πεζνζζιμφξ ηέημζςκ εειάηςκ απυ ημ δδιζμονβυ ημο ένβμο, 

ιε απμηέθεζια, υηακ ζηακμπμζμφκηαζ ηαζ ηα αιζβχξ θμβμηεπκζηά ηνζηήνζα 

αλζμθυβδζδξ, ημ βεβμκυξ αοηυ κα ζοιαάθθεζ ζηδκ θμβμηεπκζηή αλία ημο ένβμο ιε 

έκα ηνυπμ ακαβηαίμ (εθυζμκ πνμηφπηεζ ςξ πανάιεηνμξ ηαζ οπυ μνζζιέκεξ 

πνμτπμεέζεζξ) αθθά υπζ επανηή βζα ηδ θμβμηεπκζηή απμηίιδζδ. 

Ν Lamarque, υπςξ είδαιε, δεκ ζοκηάζζεηαζ ιε ηδκ πνμζπάεεζα ημο Posner κα 

ακηζηαηαζηήζεζ ηδκ δεζηή ηνζηζηή ηδξ θμβμηεπκίαξ ιε ιία αιζβχξ αζζεδηζηζζηζηή 

εεχνδζδ. Γέπεηαζ, υιςξ, υηζ αοηυ ημ μπμίμ πεηοπαίκεζ μ Posner, ιε ηζξ αηναίεξ 

ημο ημπμεεηήζεζξ ηαηά ηδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ζδζαίηενα ιε ηδκ 

ακαηνεπηζηή ημο άπμρδ υηζ δεκ πνμηφπηεζ ηακέκα δεζηυ υθεθμξ απυ ηδκ 

ακάβκςζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ, είκαζ δοκαηυκ κα απμδοκαιχζεζ, ζε ιεβάθμ ααειυ, 

ηδ εέζδ οπέν ηδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Πηδ ζοκέπεζα, εα 

επζηεκηνχζμοιε ημ εκδζαθένμκ ιαξ ζ‟ αοηή ηδ δζαιάπδ, βζα κα δζαπζζηχζμοιε ακ 

μ Posner επζηοβπάκεζ υκηςξ αοηυ ημ μπμίμ δζααθέπεζ μ Lamarque. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν 

 

5. Η Ηζηθή θξηηηθή ηεο ινγνηερλίαο ζην κηθξνζθόπην. Η δηακάρε Posner 

θαη Nussbaum   

Γζα ηδ ζεζνά ηςκ άνενςκ, ζηα μπμία απμηοπχκεηαζ μ δζάθμβμξ ιεηαλφ ηςκ R. 

Posner, M. Nussbaum ηαζ W. Booth, ακαθμνζηά ιε ηδ δοκαηυηδηα ή ηαζ ηδ 

ζημπζιυηδηα ηδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, έβζκε θυβμξ ηυζμ ζημ ηεθάθαζμ 

ημ μπμίμ αθζενχεδηε ζηζξ απυρεζξ ηδξ Nussbaum ζπεηζηά ιε ημ πνυαθδια υζμ 

ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ. 

Πημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ εα επζπεζνήζμοιε κα απμηοπχζμοιε ηζξ απυρεζξ ημο 

ηαεδβδηή Λμιζηήξ ημο Ξακ/ιίμο ημο Πζηάβμ R. Posner ζπεηζηά ιε ημ γήηδια ηδξ 

δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, παναημθμοεχκηαξ ηα επζπεζνήιαηα πμο 

πνμαάθθμοκ μζ ηνεζξ* ζοιιεηέπμκηεξ ζημ δζάθμβμ ηαζ εζηζάγμκηαξ ημ εκδζαθένμκ 

ιαξ, υπζ ηυζμ ζημκ ημιέα ηδξ ηνζηζηήξ υζμ ζηζξ θζθμζμθζηέξ ημπμεεηήζεζξ, νδηέξ 

ή οπυννδηεξ, μζ μπμίεξ οπαβμνεφμοκ ηζξ οπμζηδνζγυιεκεξ εέζεζξ, αθθά ηαζ ζηζξ 

επζπηχζεζξ ηζξ μπμίεξ έπμοκ βζα ηδκ  ζζπφ ηςκ ημπμεεηήζεςκ εκακηίμκ ηςκ μπμίςκ 

ζηνέθμκηαζ. 

O Posner ακαβκςνίγεζ ημ πθδνμθμνζαηυ ηαζ ζοβηζκδζζαηυ πενζεπυιεκμ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, υηακ ήδδ απυ ηδκ ανπή ημο άνενμο ημο “Against Ethical Criticism” 

(AEC) ζδιεζχκεζ: «Ζ θακηαζζαηή θμβμηεπκία πανέπεζ ζδέεξ, βκχιεξ ηαζ 

πθδνμθμνίεξ, ζοπκά ιε πμθφ έκημκμ ηνυπμ».246  Πηδ ζοκέπεζα, επζζδιαίκεζ ηζξ 

εέζεζξ ηζξ μπμίεξ πνμηίεεηαζ κα οπμζηδνίλεζ ηαζ ηζξ μπμίεξ ημπμεεηεί ζημκ πονήκα 

αοημφ πμο απμηαθεί «αζζεδηζηή πανάδμζδ», ζε ακηζδζαζημθή, οπμεέημοιε, ιε 

εηείκδ ηδκ πανάδμζδ δ μπμία πενζθαιαάκεζ αοημφξ πμο επζιέκμοκ κα 

ακαβκςνίγμοκ δεζηή δζάζηαζδ ζηδ θμβμηεπκία, ζοκανηχκηαξ ηδκ  ιε ηδκ ηαεανά 

αζζεδηζηή ηδξ πθεονά.  Πημκ πονήκα αοηυκ ημπμεεηείηαζ πνχη‟ απ‟ υθα δ άπμρδ 

υηζ «δ εκαζπυθδζή ιαξ ιε ηδ θμβμηεπκία δε ιαξ ηαεζζηά ηαθφηενμοξ πμθίηεξ ή 

ηαθφηενμοξ ακενχπμοξ»,247 άπμρδ ηδκ μπμία οπμζηδνίγεζ ιε ημ επζπείνδια υηζ 

ηαθθζενβδιέκμζ θαμί, υπςξ μζ βενιακμί ηαζ μνζζιέκμζ  ζοββναθείξ ημοξ, υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, o Heidegger, οπμζηήνζλακ ημ ακήεζημ ηαεεζηχξ ηδξ καγζζηζηήξ 

Γενιακίαξ ζημ δεφηενμ παβηυζιζμ πυθειμ. Έπεζηα, ημπμεεηείηαζ δ άπμρδ υηζ «δε 

εα έπνεπε κα απςεμφιαζηε απυ δεζηά πνμζαθδηζηέξ απυρεζξ μζ μπμίεξ 

ζοκακηχκηαζ ζηδ θμβμηεπκία, αηυιδ ηαζ υηακ μ ζοββναθέαξ θαίκεηαζ κα ηζξ 

εκζηενκίγεηαζ», 248  άπμρδ δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζηδκ ακάθμβδ ακηζιεηχπζζδ 

απανπαζςιέκςκ δεζηχκ ηαζ ηεπκμθμβζηχκ απυρεςκ πμο ζοκακηάιε ζε 

                                                           
*Για τθν αντιπαράκεςθ με τισ κζςεισ του W. Booth δε κα γίνει ειδικι αναφορά, κακϊσ θ αντιπαράκεςθ  με   
τθ Nussbaum παρουςιάηει περιςςότερο ενδιαφζρον, ενϊ πολλζσ φορζσ, λόγω τθσ ςυμφωνίασ Booth-
Nussbaum, υπερκαλφπτεται. 
246

 Posner 1998: 1 
247

 το ίδιο, 2 
248

 το ίδιο, 2. Άποψθ με τθν οποία διαφωνεί ο Hume, ο οποίοσ πιςτεφει ότι είναι ακριβϊσ όταν ο 
ςυγγραφζασ υιοκετεί και όχι απλϊσ αναφζρει ανικικεσ απόψεισ που ο αναγνϊςτθσ κίγεται. 
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ιοεζζημνήιαηα. Ρέθμξ, ημπμεεηείηαζ δ άπμρδ υηζ « δεζηέξ ζδζυηδηεξ ή βκχιεξ ημο 

ζοββναθέα δε εα „πνεπε κα επδνεάγμοκ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ένβςκ ημοξ», ζε 

ακηίεεηδ πενίπηςζδ, μ Posner οπμζηδνίγεζ υηζ είβεηαζ δ δζάηνζζδ ζδζςηζημφ-

δδιμζίμο. (Υξ ζδζςηζηή μ Posner παναηηδνίγεζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ ακαβκςζηχκ 

ηαζ ςξ δδιυζζα ηδ δζαιυνθςζδ πμθζηζηχκ πναηηζηχκ) (AEC 8) 

Υξ πνμξ ηδκ πνχηδ εέζδ, πνμαθδιαηζζιυ πνμηαθεί ημ βεβμκυξ υηζ, εκχ 

παναδέπεηαζ ηδκ φπανλδ δεζημφ πενζεπμιέκμο ηαζ δεζηχκ επζπηχζεςκ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ζημκ ακαβκχζηδ, o Posner αζζεάκεηαζ ηδκ ακάβηδ κα 

δδθχζεζ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ πενζεπυιεκμ ηαζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ επζπηχζεζξ δε ιαξ 

ηαεζζημφκ ηαθφηενμοξ ακενχπμοξ. Ρδκ ακάβηδ ημο κα δζαηοπχζεζ ιζα ηέημζα 

εέζδ, εα ιπμνμφζαιε κα ηδκ ελδβήζμοιε ιε αάζδ ημ βεβμκυξ υηζ, πανυθμ πμο 

ακαβκςνίγεζ ηδκ δεζηή δζάζηαζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ ηδ 

ζοκανηά ιε ηδκ αζζεδηζηή απμηίιδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, ηδκ μπμία ηαζ 

εεςνεί ςξ απμηθεζζηζηή δοκαηυηδηα ηδκ μπμία έπεζ ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ, ςξ εη 

ηδξ θφζεχξ ημο. Ζ παναδμπή ημο, ςζηυζμ, υηζ «δ αζζεδηζηή άπμρδ είκαζ ιζα 

δεζηή άπμρδ», 249  ζοβηεηνζιέκα αοηή δ μπμία ακαδεζηκφεζ ηζξ αλίεξ ημο 

θζθεθεφεενμο αημιζηζζιμφ, δοζημθεφεζ αηυιδ πενζζζυηενμ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ παναδμπήξ, ηαεχξ, αηυιδ ηζ ακ δεπημφιε ημ εκδεπυιεκμ κα 

πνδζζιμπμζεί ηδκ δεζηή ιε ιία εονφηενδ έκκμζα, ημ πενζεπυιεκυ ηδξ ιέκεζ 

αδζεοηνίκζζημ. Πηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, δ ακηίεεηδ ημπμεέηδζδ ημο McGinn 

βζα ημ εέια, δ μπμία πενζβνάθεηαζ απυ ηδκ αηζζεηηθή ζεσξία ηεο αξεηήο, θαίκεηαζ 

πμθφ πενζζζυηενμ ζοκεπήξ ηαζ ζοκεηηζηή.250 

Αθθά ηαζ ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, ηαηά ηδ Nussbaum, δεκ 

δζαθένμοκ ηυζμ απυ ηζξ αλίεξ ηδξ «αζζεδηζηήξ άπμρδξ», ηαηά Posner, ηαζ, 

επμιέκςξ, μ δζαπςνζζιυξ ηδξ αζζεδηζηήξ απυ ηδκ δεζηή απμηίιδζδ ηςκ ένβςκ 

δεκ είκαζ ζαθήξ. Ζ ζφβηθζζδ ηςκ ηνζηδνίςκ Posner - Nussbaum ακαδεζηκφεηαζ 

ηαζ απυ ιζα πνμζπάεεζα ακηζζημίπζζήξ ημοξ. Έηζζ, παναηδνμφιε υηζ ζηδκ αλία ηδξ 

δδμκήξ ημο Posner εα ιπμνμφζαιε κα ακηζζημζπίζμοιε ημ ηνζηήνζμ ηδξ 

εοπανίζηδζδξ ηδξ Nussbaum, ζηδκ αλία ηδξ αιενμθδρίαξ ημο Posner ημ ηνζηήνζμ 

ηδξ εκζάνηςζδξ μπηζηχκ «ηαηχηενςκ» ή ιεζμκμηζηχκ μιάδςκ ηδξ Nussbaum, 

ζηδκ αλία ακεηηζηυηδηαξ ημο Posner ημ ηνζηήνζμ ημο ζεααζιμφ ηαζ ηδξ 

ηαηακυδζδξ ακάιεζα ζε δζαθμνεηζηέξ ημοθημφνεξ ηδξ Nussbaum, ζηδκ αλία ηδξ 

ηαθθζένβεζαξ ημο εαοημφ ημο Posner ημ ηνζηήνζμ ηδξ πνμαμθήξ ημο ζζημνζηά 

δζαιμνθςιέκμο κμήιαημξ ηδξ ηαοηυηδηαξ ηδξ  Nussbaum. Ζ ιυκδ αλία δ μπμία 

δεκ ανίζηεζ ημ ακηίζημζπυ ηδξ ζηα ηνζηήνζα επζθμβήξ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ηδξ 

Nussbaum, είκαζ δ ηαηά Posner αλία ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ ζδζςηζηήξ ζθαίναξ, εκχ δ 

πενζένβεζα, δ μπμία, επίζδξ, ακαθένεηαζ απυ ημκ Posner ςξ αλία, δεκ ιπμνμφιε, 

αάζζια, κα ζζπονζζημφιε υηζ δεκ ειπενζέπεηαζ ζηα αλζμθμβζηά ηνζηήνζα ηδξ 

Nussbaum, ηαεχξ αοηή αηνζαχξ δ ακαγήηδζδ κέςκ ειπεζνζχκ ζηδ θμβμηεπκία, 

ειπεζνζχκ, μζ μπμίεξ εα πνμζηεεμφκ ζηδ αζςιαηζηή ζηεοή ιαξ ηαζ εα ιαξ 
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πνμεημζιάζμοκ βζα ιεθθμκηζηέξ κέεξ πνμηθήζεζξ δεζηήξ επζθμβήξ, είκαζ, ζφιθςκα 

ιε ηδ Nussbaum,  ιία απυ ηζξ ααζζηέξ ζοκεζζθμνέξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή 

εοαζζεδημπμίδζδ ημο αηυιμο.  Ποκεπχξ, ηαεχξ απμδεζηκφεηαζ ηα ηνζηήνζα ηδξ 

αζζεδηζηήξ απμηίιδζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηαηά ημκ Posner, ειπενζέπμοκ δεζηέξ 

οπμδδθχζεζξ, δ επζημζκςκία δεζηήξ – θμβμηεπκίαξ παναιέκεζ εκενβή ηαζ βυκζιδ  

ηαζ δ δεζηή απμηίιδζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ έκα κυιζιμ ηνζηήνζμ ζοκελέηαζδξ 

πνμηεζιέκμο κα πνμζδζμνζζηεί δ θμβμηεπκζηή ημοξ αλία.  

Ζ ακαθμνά άθθςζηε ημο Posner ζηδ «δφκαιδ» ηδξ θμβμηεπκίαξ κα ιεηαδίδεζ 

ζδέεξ, απυρεζξ ηαζ πθδνμθμνίεξ, δεκ ιπμνεί πανά κα ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα πμο πνμηαθεί ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ ζημκ ακαβκχζηδ ημο, ηαεχξ μ 

ζοβηεηνζιέκμξ ιεηαθμνζηυξ παναηηδνζζιυξ ηδξ ιεηάδμζδξ ζδεχκ αθμνά, 

πνμθακχξ, ηα ηαη‟ ελμπήκ θμβμηεπκζηά εηθναζηζηά ιέζα, ζηα μπμία δεκ 

ηονζανπμφκ ηα πάζδξ θφζεςξ επζπεζνήιαηα, αθθά μζ πενζβναθέξ, μζ αθδβήζεζξ, 

ηαζ ηα πμζηίθα νδημνζηά ζπήιαηα, ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ακαπυζπαζηα ηαζ ιε ηδκ 

πνυηθδζδ ζοκαζζεδιάηςκ. Αοημκυδημ, επίζδξ, είκαζ υηζ δ οπυννδηδ ακαθμνά ημο 

Posner ζηδ δφκαιδ ηδξ θμβμηεπκίαξ κα πνμηαθεί ζοκαζζεήιαηα δεκ ιπμνεί κα 

αθμνά ιυκμ ημ ζοκαίζεδια ηδξ εοπανίζηδζδξ ή ηδξ δδμκήξ, ηδκ μπμία πνμηαθεί 

δ ηέπκδ αθθά ηαζ άθθα ζοκαζζεήιαηα ιέζς ηςκ μπμίςκ ιεηαδίδμκηαζ, ζφιθςκα 

ιε ημκ Posner, «δοκαιζηά» ηάπμζεξ ζδέεξ. Ακ, θμζπυκ, δ θμβμηεπκία ιεηαδίδεζ 

ζδέεξ ηαζ ιέζς πνυηθδζδξ ζοκαζζεδιάηςκ, ζηα μπμία ηακείξ δεκ εα ιπμνμφζε 

πανά κα ζοιπενζθάαεζ ηαζ ζοκαζζεήιαηα, υπςξ ηδ ζοιπυκζα, ηδκ ακενςπζά, ηδ 

εθίρδ, ηδκ αβακάηηδζδ, ηδκ μνβή ηαζ πθεζάδα άθθςκ, πμο μζ ακαικήζεζξ ηςκ  

θμβμηεπκζηχκ ιαξ ακαβκςζιάηςκ ιπμνμφκ κα θένμοκ ζηδκ επζθάκεζα, δ 

οζμεέηδζδ ηδξ άπμρδξ πενί ηαθθζένβεζαξ ηδξ δεζηήξ εοαζζεδζίαξ ιέζς ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, ηδκ μπμία ζζπονίγμκηαζ μζ Booth ηαζ Nussbaum ηαζ ζημοξ μπμίμοξ μ 

Posner αζηεί ηνζηζηή, βίκεηαζ πζμ εφθμβδ. Ν Posner δεκ ανκείηαζ ζε υθα ηα 

θμβμηεπκζηά ένβα ηδ δοκαηυηδηα κα έπμοκ πμθζηζηέξ ηαζ δεζηέξ ζοκέπεζεξ, 

αημιζηά ηαζ ημζκςκζηά. Θεςνεί, υιςξ, υηζ δεκ ακηζπνμζςπεφμοκ ζοκμθζηά ηδ 

θμβμηεπκία  ηα θμβμηεπκζηά ένβα, ηα μπμία έπμοκ αοηή ηδ δφκαιδ ηαζ ακάιεζα 

ζηα μπμία πενζθαιαάκμκηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, ηα ένβα ημο  Λημζημβζέθζηζ, ημο 

Ρμονβηέκζεθ, ημο Θυκνακη ηαζ ημο νβμοεθ. Γζ‟ αοηυ, ελεηάγμκηαξ  ηδ θμβμηεπκία 

ζοκμθζηά ςξ πνμξ ηδκ δεζηή ηδξ δζάζηαζδ, αοηυ πμο έπεζ κα πεζ είκαζ υηζ δ 

θμβμηεπκία πανμοζζάγεζ δεζηή ακανπία. (AEC 5)  

 Θαηά ηδ ζογήηδζδ ηδξ πνχηδξ εέζδξ, δ μπμία ανίζηεηαζ ζημκ πονήκα ηδξ 

«αζζεδηζηήξ εεςνίαξ» ημο Posner, εέζδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία, υπςξ είδαιε πζμ 

πάκς, δ εκαζπυθδζή ιαξ ιε ηδ θμβμηεπκία δεκ ιαξ αεθηζχκεζ δεζηά, ηαίνζα είκαζ δ 

επζζήιακζδ ηδξ Nussbaum ζημ άνενμ,251 ιε ημ μπμίμ απακηά ζηδ ηνζηζηή πμο ηδξ 

αζηεί μ Posner βζα ηζξ απυρεζξ ηδξ ζπεηζηά ιε ημκ δεζηυ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ, 

υηζ πνμτπυεεζδ ημο μζμοδήπμηε δεζημφ πνμζδζμνζζιμφ ημο ακαβκχζηδ, ηυζμ 

ηαηά ηδκ πνάλδ ηδξ ακάβκςζδξ υζμ ηαζ πένα απ‟ αοηήκ, είκαζ δ επζζηαιέκδ 

ειπθμηή ημο ζηδκ ακαβκςζηζηή ειπεζνία. Ζ ζοβηεηνζιέκδ επζζήιακζδ, ζε 
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ζοκδοαζιυ ιε ηδ δήθςζή ηδξ υηζ μνζζιέκα252 ιυκμ θμβμηεπκζηά ένβα ηαζ υπζ δ 

θμβμηεπκία ζημ ζφκμθυ ηδξ ζοκεπζημονμφκ ηδκ δεζηή θζθμζμθία, ιπμνεί ιεκ κα 

απμδοκαιχκμοκ ηδ εέζδ ηδξ, αθθά απακηά ζηακμπμζδηζηά ζηδκ ηνζηζηή ημο 

Posner, ηαεχξ, ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, δεκ ακαθένεηαζ ζηδ θμβμηεπκία εκ 

βέκεζ.  Δπζπθέμκ μ ζζπονζζιυξ ημο Posner υηζ δ θμβμηεπκζηή παζδεία ηςκ 

Γενιακχκ εηείκδξ ηδξ επμπήξ δεκ ημοξ ειπυδζζε κα δζαπνάλμοκ ηα εβηθήιαηα 

πμο δζέπναλακ, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεεί ςξ επζπείνδια ιε απμδεζηηζηή ζζπφ 

βζα ηδκ οπενάζπζζδ ηςκ εέζεχκ ημο, μζ μπμίεξ αιθζζαδημφκ ηδ δφκαιδ ηδ 

θμβμηεπκίαξ κα αεθηζχκεζ δεζηά ημκ άκενςπμ.  Ν  Posner πανααθέπεζ ημ βεβμκυξ 

υηζ δ θμβμηεπκία, ςξ θμνέαξ ζδεχκ, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα αθήζεζ αδζάθμνμ ημκ 

ακαβκχζηδ, αθθά αζηεί επίδναζδ εεηζηή ή ανκδηζηή, ακάθμβα ιε ηδκ ενιδκεοηζηή 

επάνηεζα ημο ακαβκχζηδ.  Ζ ζζημνία ημο ιαεήιαημξ ηδξ Ιμβμηεπκίαξ ζηδ 

Γενιακία ηαζ, εζδζηυηενα, μ δζάθμβμξ μ μπμίμξ ακαπηφπεδηε ιεηά ημ Β΄ 

Ξαβηυζιζμ Ξυθειμ ζπεηζηά ιε ημοξ ζηυπμοξ ημο ιαεήιαημξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ 

ενιδκεοηζηήξ πνμζέββζζδξ ηςκ ηεζιέκςκ, απμηαθφπηεζ υηζ δ εκαζπυθδζή ιαξ ιε 

ηδ θμβμηεπκία λεπενκάεζ ηα υνζα ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ απυθαοζδξ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε 

ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ εεκζηήξ, ημζκςκζηήξ ηαζ, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, δεζηήξ 

ζοκείδδζδξ.253 

ζμκ αθμνά ηδ δεφηενδ εέζδ ημο Posner, δ μπμία πνμηνέπεζ ημοξ ακαβκχζηεξ κα 

ιδκ απμννίπημοκ θμβμηεπκζηά ένβα ηα μπμία πενζέπμοκ ακήεζηεξ πνμηάζεζξ 

αβκμχκηαξ ηζξ αιζβχξ αζζεδηζηέξ ανεηέξ ημοξ, δ ζογήηδζδ είκαζ ιεβάθδ ηαζ δ 

ακηζπανάεεζδ είκαζ δφζημθμ κα ηαηαθήλεζ ζε αδζαιθζζαήηδηεξ ημπμεεηήζεζξ. Ζ 

δοζημθία αθμνά ηυζμ ημ είδμξ ηςκ ένβςκ, ηα μπμία ειπίπημοκ ζηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ ηαηδβμνία, υζμ ηαζ ημ ηαηά πυζμ ιπμνεί δ μπμζαδήπμηε 

«ηαθαίζεδηδ» πνμαμθή ακήεζηςκ ζδεχκ κα πνμηαθέζεζ αζζεδηζηή απυθαοζδ. Γζα 

πανάδεζβια, ημ ένβμ Ινιίηα,254 ημο Nabokov, ζοβηαηαθέβεηαζ απυ ημκ Posner 

ακάιεζα ζ‟ εηείκα ηα θμβμηεπκζηά ένβα ηα μπμία εηθνάγμοκ «ακεφεοκεξ δεζηέξ 

απυρεζξ». 255  Ξανυηζ ημ εέια ημο αζαθίμο αθμνά ιζα δεζηά ακάνιμζηδ 

ζοιπενζθμνά, δ «δζαδνμιή» ημο ήνςα εκέπεζ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, ζημζπεία 

δεζηήξ αεθηίςζήξ ημο, υπςξ, βζα πανάδεζβια, δ έλμδυξ ημο απυ ημ ζμθζρζζιυ 

ημο, εκχ ζοπκά μ ήνςαξ εηθνάγεζ βκήζζμ δεζηυ πνμαθδιαηζζιυ. Ρυζμ μ McGinn, 

ιε ηδ δζαηφπςζδ ηδξ αζζεδηζηήξ εεςνίαξ ηδξ ανεηήξ υζμ ηαζ δ Nussbaum, ιε 

ημπμεεηήζεζξ ηδξ, ηζξ μπμίεξ ζοκακηάιε ζε πμθθά ζδιεία ημο ένβμο ηδξ, 

ανκμφκηαζ, εκ βέκεζ, κα δεπημφκ υηζ ημ ηνζηήνζμ ηδξ μιμνθζάξ, ζηδκ πνχηδ 

πενίπηςζδ ή ηδξ αζζεδηζηήξ απυθαοζδξ ζηδ δεφηενδ ιπμνμφκ κα ζοκοπάνπμοκ 

ιε ημ ακήεζημ πενζεπυιεκμ εκυξ ιοεζζημνήιαημξ, υζμκ αθμνά, ημοθάπζζημκ, ηζξ 

απυρεζξ ηζξ μπμίεξ εηεέηεζ μ ζοββναθέαξ.  Ιαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ παναπάκς 
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πανάδεζβια, ιπμνμφιε, κμιίγς, κα οπμζηδνίλμοιε υηζ δ Nussbaum δεκ εα 

εςνμφζε ηδ Ινιίηα ακήεζημ ένβμ. Ξανά ημκ αζζεδηζζιυ ηαζ ημκ αιμναθζζιυ πμο 

θαίκεηαζ κα ημκίγεζ μ Nabokov,  δ  Ινιίηα δεκ είκαζ οπμπνεςηζηυ κα δζαααζηεί ςξ 

ακήεζημ ένβμ. Υξ εη ημφημο ημ επζπείνδια ημο Posner δεκ οπμζηδνίγεηαζ, 

ημοθάπζζημκ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ πανάδεζβια. Ζ ηονζυηενδ ηαηδβμνία δ μπμία 

δζαηοπχκεηαζ ηαηά ηδξ Λussbaum, είκαζ δ επζθεηηζηυηδηα. Ρδ δζαηοπχκεζ λακά ηαζ 

μ Posner, ζημ ηέθμξ ηδξ ακηαπάκηδζήξ ημο ζηδ Λussbaum “Against Ethical 

Criticism: Part Two” (AEC 2), υηακ, ακαθενυιεκμξ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

ακαθφεζ ημ ένβμ ημο  H. James Princess Casamassima, ζζπονίγεηαζ υηζ « έπεζ ιζα 

ζηακυηδηα κα αβκμεί εκηεθχξ πνάβιαηα ηα μπμία δεκ επζεοιεί κα θάαεζ οπυρδ 

ηδξ». (AEC2 402) 

Ρμ ενχηδια αέααζα είκαζ πχξ ιπμνεί ηακείξ κα απμιμκχζεζ δεζηά επζαθααείξ 

απυρεζξ ημο ζοββναθέα, απμθεφβμκηαξ απυ ηδ ιία ηζξ αβηοθχζεζξ ημο 

δμβιαηζζιμφ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, ημο εζηθηζκνύ, 256  ηαζ απυ ηδκ άθθδ ηδκ 

αζάθεζα ηδξ ζπεηζημηναηίαξ ηφπμο Posner, υπςξ, βζα πανάδεζβια, ιζα δζεονοιέκδ 

ηαζ αδζεοηνίκζζηδ έκκμζα δεζηήξ.  

 Ζ Nussbaum, εηηυξ απυ ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ,  βζα ηα 

μπμία έβζκε θυβμξ ζημ ζπεηζηυ ηεθάθαζμ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ, πνμζπαεχκηαξ κα 

ακηζιεηςπίζεζ αζηζάζεζξ ζπεηζηζζηζηήξ θφζδξ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ  ηα ζοβηεηνζιέκα 

ηνζηήνζα, οζμεεηεί ηδ ιεηαθμνά ημο Booth, μ μπμίμξ πνμηείκεζ κα ακηζιεηςπίζμοιε 

ηα αζαθία ζακ «θίθμοξ» ηαζ, ηαοηυπνμκα, ζοιπθδνχκεζ ηδ θίζηα ηςκ ηνζηδνίςκ 

επζθμβήξ ημοξ, ιε ηα ζπεηζηά ζημζπεία ηα μπμία παναεέηεζ μ Booth.  Ρίεεηαζ, υιςξ, 

ημ ενχηδια ακ δ ζοιπθήνςζδ ηςκ ηνζηδνίςκ επζθμβήξ ηςκ αζαθίςκ, ηα μπμία 

οζμεεηεί δ Λussbaum, ιε ηα ηνζηήνζα ηδξ «επζθμβήξ θίθςκ» ημο Booth 

(εοπανίζηδζδ, πνδζζιυηδηα, ηαθυξ παναηηήναξ) είκαζ δοκαηυκ κα ελαζθαθίζεζ 

ηδκ επζθμβή ηαθχκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ απυ άπμρδ αζζεδηζηή ηαζ δεζηή.  

Πε αοημφ ημο είδμοξ ηδ ζπεηζημηναηία, δ μπμία ζοκδέεηαζ  ιε ημκ ηνυπμ πμο ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ επμπή επζδνά ζηα ηα ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζηά εέιαηα ηςκ 

ιοεζζημνδιάηςκ, ακαθένεηαζ μ Posner ζημ άνενμ ημο, υηακ επζζδιαίκεζ: 

«Θακέκαξ ακαβκχζηδξ ημο Θόθθηλνπ θαη ηνπ Καύξνπ δε εα είπε ηδκ ηάζδ κα 

λεζπαεχζεζ βζα θμβανζαζιυ ηςκ ιμκανπζηχκ ηαζ ημο ηθήνμο ζημοξ μπμίμοξ 

επζηίεεηαζ μ Stendhal».257 (“No reader of The Red and the Black is apt to take up 

cudgels on behalf of the  monarchists and clerics whom Stendhal attacks;”)  Ιίβμ 

πζμ ηάης, υιςξ, παναηδνεί υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ εεςνείηαζ ηαζ ζήιενα 

ζπμοδαίμ, ελαζηίαξ ημο νεαθζζιμφ ημο, μ μπμίμξ, υιςξ, απμηζιάηαζ δζαθμνεηζηά 

απ‟ υ,ηζ παθζυηενα. Πήιενα μ νεαθζζιυξ, μ μπμίμξ αλζμθμβείηαζ εεηζηά ζημ ένβμ, 

αθμνά ημκ ακενχπζκμ παναηηήνα ηαζ υπζ ηζξ πμθζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ. 

Υζηυζμ, ακαθφμκηαξ ηα παναηηδνζζηζηά πμο ημο πνμζδίδμοκ αλία, ακαθένεηαζ 

ζηδκ «αβάπδ», ηδ «θζθμδμλία» ηαζ ηδκ «αοεεκηζηυηδηα ηδξ γςήξ», 
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παναηηδνζζηζηά ηα μπμία δφζημθα ιπμνεί ηακείξ κα ηα απμιμκχζεζ απυ ηδκ δεζηή 

ημοξ δζάζηαζδ. 

Ρδ ιεηαθμνά, ηδκ μπμία πνδζζιμπμζεί μ Booth βζα κα πανμιμζάζεζ ηα αζαθία ιε 

θίθμοξ, ηαζ ηδκ άπμρδ υηζ ηα αζαθία ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο θίθμο έπμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα κα ιαξ ηάκμοκ ηαθφηενμοξ ακενχπμοξ, μ Posner ηδκ αιθζζαδηεί ιε 

ιζα δυζδ εζνςκείαξ.  Ζ Αιθζζαήηδζδ αοηή ααζίγεηαζ ζηδ εέζδ υηζ μζ ηαηέξ 

ζοκακαζηνμθέξ δεκ ειπενζέπμοκ ζδιακηζηυ ηίκδοκμ κα ιαξ αθάρμοκ μφηε μζ 

ηαθέξ κα ιαξ ςθεθήζμοκ. Απυ ηδ ζηζβιή, υιςξ, πμο μζ θίθμζ επζθέβμκηαζ 

(εονφηαηα δζαδεδμιέκδ ημζκςκζηή ζοιπενζθμνά ημο ακενχπμο, δ μπμία είκαζ 

δφζημθμ κα αιθζζαδηδεεί), ζηδ θζθζηή ζπέζδ οπεζζένπμκηαζ ηνζηήνζα, ηα μπμία 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημ είδμξ ημο παναηηήνα ιαξ ηαζ ημ είδμξ ηςκ πνμζδμηζχκ πμο 

έπμοιε απυ ιζα θζθζηή ζπέζδ. Κ‟ αοηή ηδκ έκκμζα, ηα πνμηεζκυιεκα απυ ηδ 

Nussbaum ηαζ ημκ  Booth ηνζηήνζα ιμζάγμοκ εφθμβα ακ ηαζ ιπμνεί ηακείξ κα 

δεπηεί υηζ ιπμνμφκ κα πμζηίθθμοκ. Πε ηάεε πενίπηςζδ, υιςξ, δε ιπμνεί ηακείξ κα 

ζζπονζζηεί υηζ δ ζπέζδ αοηή δε ιαξ επδνεάγεζ. Ζ ακάθοζδ ηδξ θζθίαξ ηυζμ απυ ημκ 

Ανζζημηέθδ 258  υζμ ηαζ απυ ηδκ Nussbaum 259  ηαζ ημκ Booth 260  αθήκεζ επανηή 

πενζεχνζα βζα κα οπμζηδνίλμοιε ημκ ζζπονζζιυ υηζ  ηα αζςιέκα θζθζηά 

ζοκαζζεήιαηα ηαθθζενβμφκ ηδκ δεζηή πνμζςπζηυηδηα ημο ακενχπμο.  ζμ βζ‟ 

αοημφξ, μζ μπμίμζ εα ήεεθακ κα αιθζζαδηήζμοκ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ αζαθίςκ κα 

θεζημονβμφκ ζακ θίθμζ, δζαιμνθχκμκηαξ, έηζζ, ιία αιθίδνμιδ ζπέζδ ακάθμβδ 

πνμξ ημ κμμφιεκμ πναβιαηζηυ πνυηοπμ, απάκηδζδ εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζμοκ 

παναδείβιαηα ηδξ κεηακνληέξλαο 261  θμβμηεπκίαξ, υπςξ δ πενίπηςζδ ημο Italo 

Calvino, υπμο μ ζοββναθέαξ απεοεφκεηαζ εοεέςξ ζημκ ακαβκχζηδ, 

πνμζςπμπμζχκηαξ ηδκ επζημζκςκία (π.π. ζημ ένβμ Αλ κηα Λύρηα ην Υεηκώλα Έλαο 

Σαμηδηώηεο), αθθά ηαζ μ εκ βέκεζ βυκζιμξ δζάθμβμξ ζημκ μπμίμ ειπθέηεηαζ μ 

ακαβκχζηδξ ακηζδνχκηαξ ζηδ δοκαιζηή πανμοζίαζδ ζδεχκ, ζηάζεςκ ηαζ 

ζοκαζζεδιάηςκ ημο ζοββναθέα. Βέααζα πμθθμί ιεηαιμκηένκμζ ζοββναθείξ 

οζμεεημφκ ζπεηζηζζηζηέξ ή ηαζ ιδδεκζζηζηέξ απυρεζξ – ηάηζ, ςζηυζμ, ημ μπμίμ δεκ 

ζοιααίκεζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Italo Calvino. 

Ν Posner δεκ ανκείηαζ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή απήπδζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ, εκχ 

ακαβκςνίγεζ αηυιδ υηζ έπεζ ηαζ ηάπμζα εεναπεοηζηή δζάζηαζδ. Δηείκμ πμο 

οπμζηδνίγεζ είκαζ υηζ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ δεκ είκαζ δεζηά αθθά ροπμθμβζηά.  

Ξνμδβμοιέκςξ, ζημ ίδζμ άνενμ,  είπε ακαβκςνίζεζ υηζ δ θμβμηεπκία έπεζ ηαζ 

κμδηζηή δζάζηαζδ, υηακ ζζπονζγυηακ υηζ ιπμνεί κα ιαξ αμδεήζεζ κα 

λεηαεανίζμοιε ηδκ ηαοηυηδηά ιαξ, ιε άθθα θυβζα κα βκςνίζμοιε ημκ εαοηυ ιαξ. 

Έηζζ, αοηυ ημ μπμίμ οπμζηδνίγεζ  είκαζ υηζ δ θμβμηεπκία δεκ ιαξ δζαιμνθχκεζ, 

αθθά ιυκμ ιαξ απμηαθφπηεζ αοηυ πμο ήδδ είιαζηε. πμζα αλία ηζ ακ έπεζ δ 

αοεεκηζηυηδηα, ιεηά ηδ βκςνζιία ιε ημκ εαοηυ ιαξ, δεκ είκαζ απαναίηδημ, υπςξ 
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ζζπονίγεηαζ, κα ζδιαημδμηεί ηδκ δεζηή ιαξ αεθηίςζδ.262  Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ, 

δζαπςνίγεζ ηδκ αοημβκςζία απυ ηδκ δεζηή ηαθθζένβεζα, εκχ, ηαοηυπνμκα, 

οπμζηδνίγεζ υηζ θμβμηεπκία ιαξ ειπθμοηίγεζ, δοκαιχκμκηαξ ημκ ροπζζιυ ιαξ ηαζ 

ακαδεζηκφμκηαξ ημκ εαοηυ ιαξ, οπυ ιία κζηζεσηή ηαζ πασκηεββενζακή έκκμζα.  

Δπζπθέμκ, δ έκκμζα ηδξ ζηακμπμίδζδξ ιε ηδκ μπμία ακηζηαεζζηά ηδκ έκκμζα ηδξ 

απυθαοζδξ ηαζ  δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε ηδ αίςζδ ηδξ ηέπκδξ ιέζα απυ ηδκ μπηζηή 

ημο ζοκεήιαημξ « δ ηέπκδ βζα ηδκ ηέπκδ», απμιαηνφκεζ ηαηά ηδ βκχιδ ημο, 

αηυιδ πενζζζυηενμ ηδ θμβμηεπκία απυ ηδκ δεζηή. Πηδκ ηαηαηθείδα ημο άνενμο 

ημο, ςζηυζμ, παναηδνεί υηζ «μζ ζηζθζζηζηέξ ζδζυηδηεξ» εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο, 

ζηζξ μπμίεξ απμδίδεζ ηδκ  πνμηαθμφιεκδ ζημκ ακαβκχζηδ ζηακμπμίδζδ, «δεκ 

ελακηθμφκ ηδκ αλία ηαζ ηδκ απήπδζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ». 263  Ζ παναηήνδζδ αοηή 

ημο Posner αθήκεζ πενζεχνζα βζα ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ημ ηζ είδμοξ άθθα ηνζηήνζα 

ιπμνμφκ κα θδθεμφκ οπυρδ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο ηαζ, 

εκ πνμηεζιέκς, ημο ιοεζζημνήιαημξ, πανυθμ πμο μ ίδζμξ  δδθχκεζ, πςνίξ κα 

επζπεζνεί κα οπμζηδνίλεζ πενζζζυηενμ ηδκ άπμρή ημο, υηζ μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ, ςξ 

ηνζηήνζμ αλζμθυβδζδξ, εα πνμηαθμφζακ «ηαεανή δζάζπαζδ».264 

Ζ Nussbaum ζοβηεηνζιεκμπμζεί αοηυ πμο ηαζ ζε ημφηδ ηδκ έηεεζδ ηςκ 

ακηζπαναηζεειέκςκ απυρεςκ ζδιεζχεδηε ςξ  ηάπμζα αζοκέπεζα εη  ιένμοξ ημο 

Posner ςξ πνμξ ηδκ ημπμεέηδζή ημο ακαθμνζηά ιε ηδκ δεζηή ή ιδ δζάζηαζδ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ. Ποβηεηνζιέκα, δ Nussbaum απακηχκηαξ  ζημ εκ θυβς άνενμ ημο 

Posner, ιε ημ άνενμ ηδξ “Exactly and Responsibly: A Defense of Ethical 

Criticism” (ER), οπμζηδνίγεζ υηζ μ Posner πνμςεεί δφμ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ 

ζπεηζηά ιε ημ ίδζμ εέια. Πηδ ιία ημο ημπμεέηδζδ, ηδκ μπμία δ Λussbaum 

παναηηδνίγεζ ςξ ζζπονή, μ Posner οπεναζπίγεηαζ ηδ εέζδ υηζ δ θμβμηεπκία δεκ 

έπεζ δεζηή δζάζηαζδ, εκχ ζηδ δεφηενδ, ηδκ αζεεκέζηενδ, υηζ δ θμβμηεπκία ζοπκά 

ακαηνέπεζ απθμοζηεοηζηέξ δεζηέξ ζπδιαημπμζήζεζξ ηςκ ακαβκςζηχκ.  Ζ 

Nussbaum εεςνεί, υπςξ είκαζ θοζζηυ, υηζ ιυκμ δ πνχηδ εέζδ ημο Posner έπεζ 

μοζία ηαζ πενζεπυιεκμ.   

Πημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ακηζπανάεεζδξ δ Λussbaum ζοβηεηνζιεκμπμζεί ηυζμ ηδκ 

δεζηή εεςνία υζμ ηαζ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ, ηα μπμία παναπέιπμοκ 

ζημκ ζδζαίηενμ νυθμ ημκ μπμίμ δ ίδζα απμδίδεζ ζηδ θμβμηεπκία.  Θεςνχκηαξ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ δεζηή εεςνία ςξ ανζζημηεθζηή, παναεέηεζ ηα παναηηδνζζηζηά 

εηείκα, ηα μπμία ακαδεζηκφμοκ ημκ δεζηυ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ.  Ρα 

παναηηδνζζηζηά αοηά αθμνμφκ: α) ηδκ πμζηζθία ηαζ ηδκ αζοιιεηνία 265  ηςκ 

ζημζπείςκ πμο εεςνμφκηαζ ζδιακηζηά βζα ηδκ ηαθή γςή, α) ηδκ έιθαζδ ζηδ 
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ζπμοδαζυηδηα ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ ιε ηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ εηάζημηε ζοκεήηεξ  ηαζ β) ηδκ επζιμκή ζημ βκςζηζηυ νυθμ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ζηδκ εοπάεεζα ηδξ ακενχπζκδξ δζάζηαζδξ ηαζ ημο αβαεμφ.  Ζ 

Λussbaum οπμζηδνίγεζ, επίζδξ, υηζ, ελαζηίαξ αηνζαχξ ηςκ παναπάκς εέζεχκ ηδξ, 

πνμηεζιέκμο κα πείζεζ, δ ανζζημηεθζηή δεζηή εεςνία πνεζάγεηαζ ηδ ζοιαμθή ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, ηαεχξ δ ηεθεοηαία πνμζθένεζ πθμφζζμ πενζπηςζζμθμβζηυ οθζηυ, ημ 

μπμίμ δζαπαζδαβςβεί ιε ηέημζμ ηνυπμ ημκ άκενςπμ, χζηε κα δζαηοπχκεζ ημ είδμξ 

αηνζαχξ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ, ηζξ μπμίεξ οπαβμνεφεζ δ θφζδ ηδξ δεζηήξ ειπεζνίαξ, 

ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ζοκεήηεξ. Αοηή είκαζ ιία ζοιαμθή δ μπμία δεκ θαίκεηαζ 

κα είκαζ απαναίηδηδ ζε δεζηέξ εεςνίεξ ηακηζακμφ ή ςθεθζιζζηζημφ ηφπμο, πανυθμ 

πμο μνζζιέκμζ οπμζηδνίγμοκ ηδ βεκζηυηενδ ζοιαμθή ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηζξ δεζηέξ 

εεςνίεξ ηαζ υπζ ιυκμ ηδκ ανζζημηεθζηή. Ρμ επζπείνδια ηδξ Λussbaum είκαζ υηζ απυ 

ηδ ζηζβιή πμο ηάπμζμξ είκαζ ακμζπηυξ ζηδ ζοιαμθή ηαζ ηδκ ελέηαζδ υθςκ ηςκ 

ααζζηχκ εεςνδηζηχκ πνμζεββίζεςκ ζηδκ δεζηή θζθμζμθία, δε ιπμνεί κα ανκείηαζ 

ημ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ, υηακ ιάθζζηα ιία απ‟ αοηέξ ημκ πνμτπμεέηεζ.  

Νθμηθδνχκμκηαξ εδχ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ επζπεζνδιάηςκ ημο Posner, ηα μπμία 

ζηνέθμκηαζ ηαηά ηςκ επζδζχλεςκ ημο ένβμο  ηδξ Love’s Knowledge,  κα 

ηαηαδεζπεεί δ δοκαηυηδηα μνζζιέκςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ κα οπμζηδνίλμοκ ιζα 

μνζζιέκδ ιμνθή δεζηήξ θζθμζμθίαξ, δ Λussbaum επζπεζνεί ζηδ ζοκέπεζα κα 

ακαηνέρεζ εηείκα ηα επζπεζνήιαηα ημο ακηζπάθμο ηδξ, ηα μπμία ζηνέθμκηαζ 

εκακηίμκ ηςκ ζζπονζζιχκ πμο δζαηοπχκεζ ζημ ένβμ ηδξ Poetic Justice. 

Βαζζηή επζδίςλδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ένβμο ηδξ Nussbaum είκαζ κα πνμηείκεζ ιζα 

πνμζεηηζηή επζθμβή θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, ηα μπμία εα θεζημονβήζμοκ ςξ 

πμθφηζιμζ αμδεμί ζηδ δζαδζηαζία ηδξ δδιυζζαξ δζααμφθεοζδξ βζα ηδκ οζμεέηδζδ 

ζοβηεηνζιέκςκ πμθζηζηχκ.  

Ν Posner απμννίπηεζ ηδκ δεζημπθαζηζηή δζάζηαζδ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ, είηε ςξ 

ακαπνμκζζηζηή είηε ςξ απθχξ επζαεααζςηζηή ήδδ οπανπμοζχκ εεςνζχκ.  Θεςνεί 

υηζ δεκ είκαζ ηαεμδδβδηζηή αθθά ημζκυημπδ, δζυηζ ηα θμβμηεπκζηά ένβα 

επζθέβμκηαζ εη ηςκ πνμηένςκ, έηζζ χζηε κα ζηδνίγμοκ ζοβηεηνζιέκεξ δεζηέξ 

εέζεζξ. Ξμθφ θζβυηενμ ηαηάθθδθα βζα ημζκςκζηή, πμθζηζηή ηαζ κμιζηή ηαεμδήβδζδ 

εεςνεί μ Posner ηα ιοεζζημνήιαηα, βζαηί πζζηεφεζ υηζ άθθμζ ημιείξ, υπςξ δ 

ζζημνία, δ επζζηήιδ ή αηυιδ δ αθθδθεπίδναζδ ιε άθθμοξ ακενχπμοξ, 

πνμζθένμοκ έκα «εοεφηενμ ιμκμπάηζ πνμξ ηδ βκχζδ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ηδκ 

ημζκςκία».266 Ν Posner παναδέπεηαζ υηζ δ θμβμηεπκία αμδεά ζηδ δζεφνοκζδ ηςκ 

ζοβηζκδζζαηχκ ηαζ δζακμδηζηχκ ιαξ μνζγυκηςκ, εκχ, αηυιδ, απμδέπεηαζ ηαζ ηδκ 

άπμρδ ηςκ Booth ηαζ Λussbaum ζπεηζηά ιε ημ νυθμ πμο παίγεζ ζηδκ πνυηθδζδ 

ηδξ εκζοκαίζεδζδξ ζημοξ ακαβκχζηεξ. Ζ δζαθμνά ημο έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ  υηζ 

δεκ πζζηεφεζ ζηδκ δεζηή δζάζηαζδ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ. Ζ εκζοκαίζεδζδ, 

οπμζηδνίγεζ, δεκ έπεζ δεζηυ πενζεπυιεκμ. Ρμ ιυκμ πμο ιαξ πανέπεζ δ θμβμηεπκία 

είκαζ δ βκχζδ ημο εαοημφ ιαξ ηαζ ηςκ άθθςκ, αθθά αοηή δ βκχζδ, οπμζηδνίγεζ μ 

Posner, δεκ είκαζ οπμπνεςηζηυ κα αλζμπμζδεεί βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ δεζηχκ 
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ζηυπςκ. Δηηυξ ακ, υπςξ έπεζ επζζδιάκεζ ηαζ ζε άθθμ ζδιείμ ημο άνενμο ημο, 

ζοκηαζζυιαζηε ιε ηδκ άπμρδ ημο Πςηνάηδ υηζ πδβή ηδξ ηαηίαξ είκαζ δ άβκμζα. Ν 

Posner, ι‟ αοηή ημο ηδκ επζζήιακζδ, θαίκεηαζ κα παναβκςνίγεζ υηζ δ ακαβκχνζζδ 

ημο νυθμο ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή δζαπαζδαβχβδζδ δεκ ζδιαίκεζ υηζ δ 

ακάβκςζδ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ιαξ ηαεζζηά δεζηά οπμηείιεκα. Δηείκμ ημ μπμίμ 

οπμζηδνίγεηαζ, ηυζμ απυ ηδκ Nussbaum ηαζ ημκ Booth υζμ ηαζ απυ άθθμοξ 

θζθμζυθμοξ, είκαζ υηζ δ θμβμηεπκία ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ 

δεζηχκ δοκαημηήηςκ ηςκ ακενχπςκ, μζ μπμίμζ εκδζαθένμκηαζ κα οζμεεηήζμοκ ιζα 

δεζηή ζηάζδ απέκακηζ ζημκ ηυζιμ, αθθά ηαζ κα πνμζθένεζ ενβαθεία ηαθφηενδξ 

ηαηακυδζδξ ηαζ επελενβαζίαξ εέζεςκ, ηζξ μπμίεξ οπμζηδνίγμοκ μζ δεζηέξ εεςνίεξ.  

Ζ Nussbaum δεκ είκαζ δοκαηυκ κα επζηνέρεζ αοηή ηδκ επίεεζδ ημο Posner ζηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ θεζημονβίεξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, βζαηί δ επίεεζδ ζημπεφεζ ζημκ 

πονήκα ηδξ ημπμεέηδζήξ ηδξ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή 

εοαζζεδημπμίδζδ. Ζ θακηαζία ηαζ δ εκζοκαίζεδζδ είκαζ μζ δφμ ααζζημί άλμκεξ ηδξ 

θεζημονβίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ςξ ζοιπθδνχιαημξ ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ. 

Ζ απάκηδζδ ηδξ Λussbaum  ζηδκ παναηήνδζδ ημο Posner υηζ δ εκζοκαίζεδζδ 

δεκ είκαζ απαναίηδημ κα μδδβήζεζ ζε δεζηή ζοιπενζθμνά, αθθά, ακηίεεηα, ζε 

ζαδζζηζηή, είκαζ υηζ δ εκζοκαίζεδζδ, ηαηά ηδκ άπμρή ηδξ, ζοκδοάγεηαζ ιε ηδ 

ζοιπυκζα 267  πμο ζοκήεςξ ηδ ζοκμδεφεζ ηαζ, επμιέκςξ, ημ ενχηδια ημ μπμίμ 

ηίεεηαζ βζα ημκ Posner είκαζ ακ εα ιπμνμφζε έκαξ άκενςπμξ κα έπεζ ζοιπυκζα ηαζ, 

ηαοηυπνμκα, κα εέθεζ κα ααζακίζεζ ηάπμζμκ. ιςξ ηα ιοεζζημνήιαηα έπμοκ 

βκςζηζηυ εκδζαθένμκ, επζζδιαίκεζ δ Λussbaum, δζυηζ  ιμνθμπμζμφκ μνζζιέκεξ 

αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ πμο ανίζημκηαζ ζημκ πονήκα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, ηα μπμία 

βεκκχκηαζ ζημοξ οπμκμμφιεκμοξ ακαβκχζηεξ, υηακ εηπθδνχκμοκ οπεφεοκα ημ 

νυθμ ημοξ. (ER 353) Ζ Nussbaum δεκ ακαθένεηαζ ιυκμ ζηδκ αζηζαηή επίδναζδ 

ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ πνμζςπζηυηδηα. Δηείκμ πμο οπμζηδνίγεζ είκαζ υηζ δ 

θακηαζία ηαζ δ ζοβηίκδζδ, ηζξ μπμίεξ πνμηαθεί δ ακαβκςζηζηή δζαδζηαζία, ακηί κα 

έπμοκ ιυκμ ενβαθεζαηή επίδναζδ ζηδκ δεζηή ζοιπενζθμνά,  ελαζθαθίγμοκ, 

ηαοηυπνμκα,  κμδηζηά ενείζιαηα, ηα μπμία ηδκ ηαεμδδβμφκ, εκ είδεζ 

παναδείβιαημξ ηαηάθθδθςκ ακηζδνάζεςκ. (ER 355) 

Ππεηζηά ιε ηδκ αιθζζαήηδζδ ηδξ εοενβεηζηήξ επίδναζδξ πμο αζηεί δ θμβμηεπκία 

ζημκ ελεοβεκζζιυ ημο ακενχπμο, δ Λussbaum εφημθα, κμιίγς ακηζηνμφεζ ημ 

επζπείνδια  ημο Posner  υηζ μζ Γενιακμί καγζζηέξ είπακ θμβμηεπκζηή ημοθημφνα,  

αθθά αοηυ δεκ ημοξ ειπυδζζε απυ ηα εδνζχδδ εβηθήιαηα.  Ξζμ ζοβηεηνζιέκα, 
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 Θ Nussbaum ορίηει τθ ςυμπόνια (compassion) ακολουκϊντασ τον Αριςτοτζλθ, ωσ επϊδυνθ ςυγκίνθςθ που 
απαιτεί τρεισ αξιολογικζσ κρίςεισ: ότι αυτό που ςυμβαίνει ςτο πρόςωπο που ςκεφτόμαςτε είναι κακό, ότι δεν 
είναι αποτζλεςμα λάκουσ αυτοφ του προςϊπου και ότι ο κεατισ ζχει όμοιεσ δυνατότθτεσ και αδυναμίεσ. 
Επίςθσ, όπωσ επιςθμαίνει ςτο ζργο τθσ Poetic Justice, τα ζργα που εξετάηει προάγουν τθ ςυμπόνια, όχι απλά 
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Ζνασ πικανόσ τρόποσ ςφνδεςθσ κα μποροφςε να αποδοκεί ςτθν αρχι του χρυςοφ κανόνα «δεν προκαλϊ ςτον 
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ταφτιςθσ με τον άλλο μζςω τθσ ενςυναίςκθςθσ. (παρόλθ τθν αμφιςβθτοφμενθ κακολικότθτα τθσ αρχισ βλ. 
Churchland 2011: κεφ. 7) 
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επζζδιαίκεζ ζδιακηζημφξ πανάβμκηεξ ελαζηίαξ ηςκ μπμίςκ επζηναημφκ ηα ηαθά 

ζημζπεία, ηα μπμία πνμηφπημοκ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ πμο ζοκηεθείηαζ ηαηά ηδκ 

χνα ηδξ ακάβκςζδξ, ακάιεζα ζημ θμβμηεπκζηυ ένβμ ηαζ ημ κμο ημο ακαβκχζηδ.  

Νζ πανάβμκηεξ αοημί είκαζ μ νυθμξ ημο ακαβκχζηδ, μζ πμζμηζηέξ δζαθμνέξ πμο 

παναηδνμφκηαζ ηαηά ηδκ ειπθμηή ημο ζηδκ πνάλδ ηδξ ακάβκςζδξ, δ βεκζηυηενδ 

ηαθθζένβεζά ημο ηαζ ηα ενεείζιαηα ηα μπμία δέπεηαζ απυ ηδκ  πενζννέμοζα 

αηιυζθαζνα. Δπζπθέμκ,  δ Nussbaum παναηδνεί  υηζ, πανάθθδθα  ιε ηδκ ιεβάθδ 

θμβμηεπκία, μζ βενιακμί δζάααγακ ηαζ ακαβκχζιαηα, ηα μπμία ηαθθζενβμφζακ ηδκ 

ακηίθδρδ υηζ δεκ είπακ ηδκ ίδζα ακενχπζκδ θφζδ ιε ημοξ Δαναίμοξ, βεβμκυξ πμο 

ειπυδζγε ηαζ ηδ δδιζμονβία ημο ζοκαζζεήιαημξ ηδξ ζοιπυκζαξ ηαζ αηυιδ 

πενζζζυηενμ, εα πνμζεέηαιε, ηδξ εκζοκαίζεδζδξ. 

Ρμ επζπείνδια ημ μ μπμίμ πνδζζιμπμζεί μ Posner βζα κα απμδείλεζ υηζ θμβμηεπκζηά 

ένβα ιε ακήεζημ πενζεπυιεκμ ζοπκά πνμηαθμφκ ημκ ακαβκχζηδ κα 

«ζοκενβαζηεί» ιε ημ ηαηυ, ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ηδ Nussbaum ιε ημ ζπυθζμ υηζ 

είκαζ ακαβηαία δ δεζηή αλζμθυβδζή ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, ηυζμ ιέζς ηδξ 

ζογήηδζδξ ιε άθθμοξ ακαβκχζηεξ,268 υζμ ηαζ ιε ηα επζπεζνήιαηα ηδξ δεζηήξ ηαζ 

πμθζηζηήξ εεςνίαξ, πνμηεζιέκμο δ ζοκεζζθμνά ημοξ κα είκαζ πμθζηζηά ηανπμθυνα. 

(ER 355) Πε βεκζηέξ βναιιέξ, θμβμηεπκζηά ένβα, ηα μπμία δε ζέαμκηαζ ημοξ 

παναηηήνεξ ηαζ ημοξ ακηζιεηςπίγμοκ ζακ ακηζηείιεκα πςνίξ εζςηενζηυ ηυζιμ, 

εεςνμφκηαζ ςξ ηαηή ηέπκδ ηαζ δεκ πνμηαθμφκ ζηακμπμίδζδ ζημοξ ακαβκχζηεξ. 

Έηζζ, δ Λussbaum, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ  δ ζοβηεηνζιέκδ ζοιπενζθμνά ημο 

ζοββναθέα ζζμδοκαιεί ιε έθθεζρδ ζεααζιμφ πνμξ ηδκ ροπή ημο ήνςα, ζοκδέεζ 

ημ αζζεδηζηυ εκδζαθένμκ ημο ένβμο ιε ημ δεζηυ. Ρέθμξ, ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ κα 

ακηζιεηςπίζεζ ημ επζπείνδια πενί ηδξ πθήνμοξ δζάηνζζδξ ιεηαλφ αζζεδηζηχκ ηαζ 

δεζηχκ αλζχκ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο, επζηαθείηαζ ηδ ζφκδεζδ πμο οπάνπεζ 

ακάιεζα ζημκ ηνυπμ εηθμνάξ ηςκ κμδιάηςκ ηαζ ηδκ πνάλδ. Θεςνεί, 

ζοιθςκχκηαξ ιε ημκ Ζ. James, (ER 358) υηζ δ ιμνθή ηςκ πνμηάζεςκ, δ επζθμβή 

ηςκ ιεηαθμνχκ, μ ήπμξ ηαζ μ νοειυξ δεκ είκαζ άζπεηα ιε ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ 

ηαηακυδζδξ ηςκ πενζπθμηχκ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ. Πε ηάεε πενίπηςζδ, αοηυ, ημ 

μπμίμ οπμζηδνίγεζ, είκαζ υηζ ηα θμβμηεπκζηά ένβα, ηα μπμία δζαηνίκεζ ηαζ ελεηάγεζ, 

έπμοκ ακάιεζα ζηζξ ηονίανπεξ ζδζυηδηέξ ημοξ ηαζ δεζηέξ. 

ζμκ αθμνά ηδκ ηνίηδ εέζδ ημο Posner, υηζ μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ ή βκχιεξ ημο 

ζοββναθέα δεκ εα έπνεπε κα επδνεάγμοκ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ένβςκ ημοξ,  δεκ 

ηίεεηαζ ζδζαίηενμ γήηδια ακηζπανάεεζδξ, ηαεχξ μ Posner ηαζ δ Nussbaum 

ζοιθςκμφκ, εκ πμθθμίξ, υηζ μζ δεζηέξ απυρεζξ ημο ίδζμο ημο ζοββναθέα δεκ 

εεςνμφκηαζ ακηζηείιεκμ δζενεφκδζδξ μφηε ημο ηνζηζημφ μφηε ημο θζθμζυθμο ηδξ 

θμβμηεπκίαξ. Υζηυζμ, μ  Posner ακαθένεηαζ ανκδηζηά ζηδκ πενίπηςζδ ημο Booth, 

μ μπμίμξ θένεηαζ κα έπεζ δδθχζεζ υηζ δεκ απμθαιαάκεζ, υζμ ζοκήεζγε ζημ 

πανεθευκ, ημ Rabelais, απυ ηδ ζηζβιή πμο ζοκεζδδημπμίδζε ημ ιζζμβοκζζιυ ημο. 
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Ν Posner, ζοκεπίγμκηαξ ηδκ πνμζπάεεζά ημο κα απμδεζιεφζεζ ηδκ δεζηή απυ ηδ 

θμβμηεπκία, δζαπςνίγεζ ιε ζαθήκεζα ηδκ ζδζςηζηή απυ ηδ δδιυζζα ζθαίνα ηδξ γςήξ 

ιαξ. Πηδκ πνχηδ ημπμεεηεί ηδ θμβμηεπκζηή δναζηδνζυηδηα, ηυζμ ημο ζοββναθέα 

υζμ ηαζ ημο ακαβκχζηδ, εκχ ζηδ δεφηενδ ηδκ πμθζηζηή ηαζ ημζκςκζηή 

ζοιπενζθμνά ιαξ ηαεχξ ηαζ ηδκ δεζηή δζάζηαζδ ηδξ δνάζδξ ιαξ. Ζ Nussbaum, 

παναηηδνίγμκηαξ ημ ένβμ ημο Dickens ςξ πνυζηθδζδ ζε ημζκςκζηή δνάζδ ηαηά 

ηςκ ακζζμηήηςκ, ηαηδβμνεί ημκ Posner υηζ πίζς απυ ηδ εέζδ ημο πενί αζζεδηζηήξ 

αοημκμιίαξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ, εκ πνμηεζιέκς, ηδξ θμβμηεπκίαξ, οπμηνφπηεηαζ δ 

ακηίεεζή ημο ζηδκ ημζκςκία ηδξ ζζυηδηαξ.  Γζ΄αοηυ αηνζαχξ ημ θυβμ 

απμζηαζζμπμζείηαζ απυ ένβα ζακ ημο Ληίηεκξ, ηα μπμία οπμζηδνίγμοκ ημοξ 

θηςπμφξ ηαζ ημοξ αδφκαιμοξ. 

Ν Posner, ζηδκ ανπή ημο άνενμο,269 ιε ημ μπμίμ  ακηαπακηά ζηζξ πνμηθήζεζξ ημο 

Booth ηαζ ηδξ Nussbaum, πνμζπαεεί κα ακηζιεηςπίζεζ αοηήκ αηνζαχξ ηδκ 

ηαηδβμνία ηδξ Λussbaum, υηζ δδθαδή δεκ είκαζ οπέν ηδξ ημζκςκζηήξ ζζυηδηαξ ηαζ, 

ςξ εη ημφημο, είκαζ ακίηακμξ κα κζχζεζ ζοιπυκζα βζα ημοξ θηςπμφξ ηαζ ημοξ 

αδφκαιμοξ. Ν Posner οπμζηδνίγεζ υηζ εα ιπμνμφζε  κα ιδκ είκαζ μπαδυξ ηδξ 

ζζυηδηαξ, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ ζηενείηαζ ηαζ ζοιπυκζαξ βζα ημοξ θηςπμφξ 

ηαεχξ μζ εκ θυβς πμθζηζηέξ ιπμνμφκ κα είκαζ επζγήιζεξ βζα αοημφξ. Ανκείηαζ, 

επίζδξ, ηδκ ηαηδβμνία υηζ δεκ είκαζ μπαδυξ ηδξ ζζυηδηαξ ή, ημοθάπζζημκ, υηζ δ 

ζοβηεηνζιέκδ ηαηδβμνία πνμηφπηεζ ςξ ζοιπέναζια απυ ηδκ άνκδζή ημο κα 

εεςνήζεζ υηζ ηα φζηενα ένβα  ημο Ζ. James λακαγςκηακεφμοκ ημκ Ανζζημηέθδ. 

Πφιιαπμ ζηδκ άνκδζή ημο κα ζοκδέζεζ ηδκ ακάβκςζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ 

ιε ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζηά εκδζαθένμκηα ανίζηεζ μ Posner ζημ πνυζςπμ ημο 

George Steiner ηαζ ζηδ θνάζδ ημο, ιε ηδκ μπμία ακαθένεηαζ ζηδκ ορδθή 

θμβμηεπκία, υηζ απμηεθεί «ηδ δζηαζμθμβία βζα κα γεζ».  Πηδ θνάζδ αοηή 

ακηζιεηςπίγεζ ηδ ζηάζδ ημο εναζηή ηδξ θμβμηεπκίαξ ςξ ιζα ζηάζδ αβάπδξ ηαζ υπζ 

πνδζζιυηδηαξ.  Δδχ αηνζαχξ ανίζηεηαζ έκα απυ ηα ζζπονυηενα ζδιεία ηδξ 

επζπεζνδιαημθμβίαξ ημοξ Posner. 

Υζηυζμ, εηείκμ ημ μπμίμ απμδοκαιχκεζ ηδ εέζδ ημο οπέν ιζαξ πνμζέββζζδξ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ πςνίξ δεζηυ πνμζακαημθζζιυ, είκαζ δ άνκδζή ημο κα δεπηεί 

μπμζμδήπμηε εκδεπυιεκμ κα ςθεθδεεί δεζηά μ ακαβκχζηδξ  ςξ παναηηήναξ ηαζ 

πνμζςπζηυηδηα, κα βίκεζ, δδθαδή, ηαθφηενμξ άκενςπμξ. Αοηή δ άνκδζδ ημο 

Οosner, ηδ ζηζβιή ιάθζζηα πμο δέπεηαζ υηζ δ θμβμηεπκία είκαζ δοκαηυκ κα ηάκεζ 

ημκ άκενςπμ δοκαηυηενμ ηαζ εοηοπέζηενμ, δφζημθα εα ιπμνμφζε κα εηθδθεεί 

ςξ ηάηζ άθθμ εηηυξ απυ ηδκ πνμζςπζηή ημο ειιμκή κα απμιμκχκεζ ηδκ δεζηή 

δζάζηαζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ακενχπμο ηαζ κα ηδκ απμλεκχκεζ απυ ηδ 

θμβμηεπκία.  Αοηή ημο δ ειιμκή, επμιέκςξ, ημκ εκμπμπμζεί βζα ημκ ίδζμ θυβμ βζα 

ημκ μπμίμ ηαηδβμνεί ηδ Nussbaum υηακ  ζζπονίγεηαζ: «εηείκμ πμο ιπμνχ κα πς 

ζε ιζα μιάδα ζηδκ μπμία ιπμνεί κα ακήηεζ δ Martha Nussbaum … είκαζ υηζ πάκμοκ 

ηάηζ ημ μπμίμ ιπμνεί κα ημοξ ηάκεζ εοηοπέζηενμοξ, αηυιδ ηαζ δοκαηυηενμοξ 

(αθθά υπζ ηαθφηενμοξ!)- ηδ δοκαηυηδηα κα δναπεηεφμοκ ηάπμο-ηάπμο απ‟ ημκ 
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πονεηυ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ιε ηζξ πμθζηζηέξ ηαζ δεζημ-ενδζηεοηζηέξ ηδξ ιακίεξ 

ηαζ ηζξ επαββεθιαηζηέξ έβκμζεξ ζ‟ έκα ηυζιμ δεζηά ηαζ πμθζηζηά αδζάθμνδξ 

ιαβείαξ».270   Γφμ εκζηάζεζξ είκαζ δοκαηυκ κα δζαηοπςεμφκ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίπηςζδ: δ ιία αθμνά ηδκ οπμκμμφιεκδ ζφκδεζδ δεζηήξ – ενδζηείαξ, δ μπμία 

δεκ είκαζ ηαευθμο αοημκυδηδ, ηαζ δ δεφηενδ ηδ θακεάκμοζα δοκαηυηδηα κα 

επζηεοπεεί δ εοηοπία, πςνίξ ηδ δζαιυνθςζδ δεζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ. 

Ν Posner επζζδιαίκεζ υηζ, αηυια ηζ ακ ηαημνεχκαιε κα λεπενάζμοιε ηδκ 

αδζαθμνία ηδξ πθαηζάξ ιάγαξ ηςκ πμθζηχκ βζα ηδ θμβμηεπκία ηαζ ακαβηάγαιε ημ 

ιμνθςιέκμ πθδεοζιυ κα δζααάζεζ ηαθή θμβμηεπκία, δεκ εα είπαιε ηα πμθζηζηά 

ημζκςκζηά ηαζ δεζηά απμηεθέζιαηα ηα μπμία πνμζδμηά δ Nussbaum. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ  παναηήνδζδ ιπμνεί κμιίγς κα απακηδεεί απυ ηδ Nussbaum, ακ 

θάαμοιε οπυρδ ιαξ υηζ δ ίδζα δεκ εα ήηακ δοκαηυκ κα ακαιέκεζ ηέημζμο είδμοξ 

απμηεθέζιαηα, αθμφ ιε ζαθήκεζα έπεζ επζζδιάκεζ υηζ μζ απαζηήζεζξ ηδξ 

ακάβκςζδξ δεκ ζηακμπμζμφκηαζ ιε ημκ ελακαβηαζιυ ημο ακαβκχζηδ.  Απ΄ ηδκ 

άθθδ, εα ιπμνμφζαιε κα επζηαθεζημφιε λακά ημ ένβμ ημο P. Singer, The Moral of 

the Story,271 ζημ μπμίμ ακεμθμβμφκηαζ θμβμηεπκζηά ηείιεκα ιε δεζηυ εκδζαθένμκ, 

βζα κα οπεναζπζζημφιε ηδ εέζδ υηζ δ ορδθή θμβμηεπκία έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

εέηεζ δεζηά ενςηήιαηα ηαζ κα παναηζκεί ημοξ ακαβκχζηεξ ηδξ κα 

πνμαθδιαηζζημφκ. Ν Singer, πανά ημκ ηίηθμ ημο ένβμο ημο, δζαθςκεί ιε ηδκ 

άπμρδ υηζ απυ ηα θμβμηεπκζηά ένβα ιπμνμφιε κα ελάβμοιε δεζηά ιδκφιαηα ζακ 

ηζ αοηά πμο ζοκακηάιε ζημοξ ιφεμοξ ημο Αζζχπμο ηαζ υηζ απυ ηδ θμβμηεπκζηή 

ακάβκςζδ ιπμνμφκ κα ειπεδςεμφκ ήδδ δζαδεδμιέκεξ δεζηέξ εέζεζξ. Ζ θφζδ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ κα ακαθφμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηαζ πενζζηαζζαηυ, ηαζ ιάθζζηα 

ζ‟ έκα πενζαάθθμκ ημ μπμίμ ηα κμδιαημδμηεί, ζοιπθδνχκεζ ηδκ ακάθοζδ ηςκ 

δεζηχκ γδηδιάηςκ ιε ζημζπεία, ηα μπμία θείπμοκ απυ ηδκ ακάθοζδ πμο επζπεζνεί δ 

αηαδδιασηή θζθμζμθία, δ μπμία, πανυθμ πμο δζαεέηεζ ζαθήκεζα,  απμδεζηηζηή 

ζζπφ ηαζ  πεζζηζηυηδηα,  επζηεκηνχκεηαζ, ζε ιεβάθμ ααειυ, ζημ αθδνδιέκμ, ημ 

βεκζηυ ηαζ, ζοπκά, ιδ πναβιαηζηυ.  Ν ιεβάθμξ ανζειυξ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, μ 

μπμίμξ πενζθαιαάκεηαζ ζημ αζαθίμ ημο Singer, ζοκδβμνεί οπέν ηδξ δεζηήξ 

δζάζηαζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ.  Υζηυζμ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ημ αζαθίμ ιαξ πνμσδεάγεζ, 

χζηε κα ζηναθμφιε εκακηίμκ ημο δζδαηηζζιμφ ηαζ ηςκ εεςνζχκ εηείκςκ, μζ 

μπμίεξ, αβκμχκηαξ ηδκ αζζεδηζηή δζάζηαζδ, ειιέκμοκ  ζημ δεζηυ, ημζκςκζηυ ηαζ 

πμθζηζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, δεκ κμιίγς υηζ οπάνπεζ ζμαανυξ 

θυβμξ, βζα ημκ μπμίμ εα έπνεπε κα επζιείκμοιε ζε ηέημζμο είδμοξ απυθοημοξ 

δζαπςνζζιμφξ ηδξ δεζηήξ απυ ηδκ αζζεδηζηή, υπςξ επζιέκεζ μ Posner, βζαηί μ 

ζοβηεηνζιέκμξ δζαπςνζζιυξ δεκ εα ιπμνμφζε κα οπμζηδνζπεεί απυ ηακεκυξ 

είδμοξ ηαηαηενιαηζζιυ ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ μκηυηδηαξ. 
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Δλ είδεη επηιόγνπ 

Ζ ζπέζδ ή δ ιδ ζπέζδ δεζηήξ – αζζεδηζηήξ είκαζ έκα εέια πμο απαζπμθεί ηαζ 

δζπάγεζ.  Έπεζ, βζα πανάδεζβια, οπμζηδνζπηεί υηζ δεζηή ηαζ αζζεδηζηή απμηεθμφκ 

δζαθμνεηζηέξ θμβζηέξ ηαηαζηεοέξ ή βθςζζζηά παζπκίδζα ηαζ, ςξ εη ημφημο, ιζα 

υζιςζδ ιεηαλφ ημοξ δεκ εα ήηακ εθζηηή.272 Ακηθχκηαξ, υιςξ, επζπεζνήιαηα απυ 

ημκ Wittgenstein, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ημπμεέηδζδ, δεκ είκαζ 

απαναίηδημ κα ηαηαθήλμοιε ζηα ίδζα ζοιπενάζιαηα ζηα μπμία ηαηαθήβεζ μ 

ζοββναθέαξ ημο εκ θυβς άνενμο273 ηαζ κα ενιδκεφζμοιε ηζξ πενζμπέξ ηδξ δεζηήξ 

ηαζ αζζεδηζηήξ εκαζπυθδζδξ ςξ ηθεζζηέξ ηαζ αθθδθμαπμηθεζυιεκεξ πναηηζηέξ, 

παναδείβιαηα, παζπκίδζα ή ιμνθέξ γςήξ. Ρα δζαθμνεηζηά «πακςθυνζα» πμο 

θμνάιε, βζα κα παίλμοιε ημοξ δζάθμνμοξ νυθμοξ ζηδ γςή ιαξ ηαζ κα εηθνάζμοιε 

ηαζ κα εηθναζημφιε ιε αάζδ ημοξ ηακυκεξ ηαζ ηζξ ζοιαάζεζξ ηδξ  εηάζημηε 

πναηηζηήξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηδξ δεζηήξ ή ηδξ ηέπκδξ, δεκ απμηθείμοκ 

ηαευθμο, αθθά, ακηίεεηα, πνμτπμεέημοκ, ηαοηυπνμκα, ηδκ φπανλδ ηαζ ηδκ 

μνβακζηή ζοιιεημπή ζηδκ έηθναζδ, ζημ  πθαίζζμ  μπμζαζδήπμηε πναηηζηήξ, ηαζ 

ηςκ «νμφπςκ πμο θμνάιε ιέζα απυ ηα πακςθυνζα». (undergarments) Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ ιεηαθμνά ακαθένεηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημ εέια εκυξ πίκαηα ή 

εκυξ ιοεζζημνήιαημξ, ημο μπμίμο δ ηαηακυδζδ πνμτπμεέηεζ υηζ μ εεαηή ή 

ακαβκχζηδξ δζαεέηεζ βκχζδ, πεπμζεήζεζξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα ζηα μπμία εα 

ααζζζηεί, πνμηεζιέκμο κα απμηςδζημπμζήζεζ ηζξ δεζηέξ οπμδδθχζεζξ – ηνίζεζξ, μζ 

μπμίεξ εκοπάνπμοκ ζημ ένβμ ηαζ, ιάθζζηα, οπμζηδνίγμκηαζ απυ ημ οθζηυ ηαζ ηδ 

ιμνθή ηδξ εηάζημηε πναηηζηήξ ή θμβζηήξ ηαηαζηεοήξ. Ζ ηεθεοηαία αοηή άπμρδ 

ανκείηαζ ηδκ φπανλδ ηθεζζηχκ ζοζηδιάηςκ, αοηυκμιςκ πχνςκ έηθναζδξ ηαζ 

δδιζμονβίαξ, ζηεβακμπμζδιέκςκ πναηηζηχκ. Ρμ ίδζμ ημ οθζηυ ηαζ μ ηνυπμξ 

έηεεζήξ ημο απυ ημ δδιζμονβυ απμζαθδκίγμοκ ηδκ πνυεεζδ ιαγί ιε ημ αζζεδηζηυ 

απμηέθεζια (ιμνθή) ηαζ αδζαπχνζζηα απ‟ αοηυ, κα βίκεζ ακηζθδπηή δ ζδέα, δ 

μπμία ζηάεδηε αθμνιή ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ. Ζ ηέπκδ είκαζ ιζα πνάλδ 

επζημζκςκίαξ ηαζ, ςξ ηέημζα, είκαζ ακηίεεηδ ζημοξ απμηθεζζιμφξ ηαζ ηζξ 

πενζπαναηχζεζξ: απμθαιαάκς, ζηέθημιαζ, ημπμεεημφιαζ δεζηά, πνάηης. Ζ 

πναβιάηεοζδ ημο πίκαηα ημο Manet, Ζ εθηέιεζε ηνπ Απηνθξάηνξα Maximilian 

ηνπ Κεμηθνύ (1867) απυ ηδκ Θαηενίκα Κπαηζκάηδ, 274  απμηαθφπηεζ υθεξ ηζξ 

παναιέηνμοξ εκυξ ακμζπημφ ζοζηήιαημξ επζημζκςκίαξ ιέζα ζηδκ πναηηζηή ηδξ 

γςβναθζηήξ  ηαεχξ ιεηαηζκεί  ημ θαηυ πάκς απυ ηα ζημζπεία, ηα μπμία ζοκέπμοκ 

ηδκ οπενιεβέεδ ζφκεεζδ, ηαζ θςηίγεζ ηζξ πνμεέζεζξ, ηζξ πεπμζεήζεζξ ηαζ ηζξ 

ηνίζεζξ ημο δδιζμονβμφ αθθά ηαζ ηζξ βκςζηζηέξ, πμθζηζζιζηέξ ηαζ δεζηέξ 

πνμτπμεέζεζξ, μζ μπμίεξ δζαιμνθχκμοκ ημ ημζκυ ζημ μπμίμ απεοεφκεηαζ.  

Ακ ιδ ηζ άθθμ, απυ ηδκ παναπάκς πναβιάηεοζδ ηςκ ακηίεεηςκ απυρεςκ ζπεηζηά 

ιε ηδ δοκαηυηδηα δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηυζμ ιέζα απυ ημ δζάθμβμ 

Posner –Nussbaum υζμ ηαζ ιέζα απυ ημ δζάθμβμ πμο δζελάβεηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ 
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εονφηενδξ ημζκυηδηαξ ηςκ θζθμζυθςκ απυ ημ πχνμ ηδξ αζζεδηζηήξ ηαζ ηδξ 

δεζηήξ, δζαθαίκεηαζ υηζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ημπμεεηήζεςκ ηαζ ακηζπαναεέζεςκ 

ακαπυδναζηα ειπθέηεζ ζηδκ ηεηιδνίςζή ημοξ ηδκ ακαθμνά ζε ζοβηεηνζιέκα 

ηαθθζηεπκζηά ή θμβμηεπκζηά ένβα πνμηεζιέκμο κα απμζαθδκίζεζ ηαζ κα 

ζζπονμπμζήζεζ ηα πμνίζιαηα ζηα μπμία ηαηαθήβμοκ.   Ρδ ζοβηεηνζιέκδ πναηηζηή 

οζμεεημφιε ηαζ ζ‟ αοηή ηδ ιεθέηδ ηαηά ηδκ ελέηαζδ  επζθεβιέκςκ θμβμηεπκζηχκ 

ηεζιέκςκ ζημ δεφηενμ ιένμξ, ιε ηδκ πνμζδμηία κα επαθδεεοηεί δ ενεοκδηζηή 

οπυεεζδ, δ μπμία ακαδεζηκφεζ ηδκ εκζοκαίζεδζδ ςξ ααζζηυ πανάβμκηα βζα ηδ 

θεζημονβία ηδξ δεζηήξ ηαθθζένβεζαξ, ηδκ μπμία πανέπεζ έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ. 

Υξ ηεθεοηαίμ ζοιπέναζια, πνμηεζιέκμο κα ηθείζεζ μ ηφηθμξ πμο ακμίλαιε ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ, εα θέβαιε υηζ, απυ υζα ζογδηήεδηακ, ιε αθμνιή ηδ 

δζαιάπδ πενί ηδξ δοκαηυηδηαξ ηαζ ηδξ πνδζζιυηδηαξ ιζαξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, μ Posner δεκ ηαηυνεςζε κα πνμαάθθεζ πεζζηζηά ηαζ ζοκεηηζηά 

επζπεζνήιαηα βζα ημκ απμηθεζζιυ ηδξ δεζηήξ δζάζηαζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, δ μπμία 

θαίκεηαζ κα επζδνά ιε εεηζηυ ηνυπμ ζηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο ακαβκχζηδ ηαζ δ 

μπμία, ςξ εη ημφημο, ακαπυθεοηηα εα επζδνάζεζ ζηδκ ζδζςηζηή αθθά ηαζ δδιυζζα 

ζθαίνα ηδξ γςήξ ημο.  

Έπμκηαξ, ςξ ηχνα, ακαθενεεί ζε εεηζηέξ ηαζ ανκδηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ έκκμζαξ 

ηαζ ηδξ θφζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ ζε ζπέζδ  ιε ηδκ δεζηή 

ηαθθζένβεζα ημο ακαβκχζηδ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ 

ηαζ έπμκηαξ ιυκμ εοηαζνζαηά ακαθενεεί ζηα ιέζα ιε ηα μπμία πναβιαημπμζείηαζ δ 

ζοβηεηνζιέκδ επίδναζδ, εα ζηνέρμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ ζε ιζα θζθυζμθμ, ηδξ 

μπμίαξ μζ απυρεζξ ζοκεζζθένμοκ ζε αοηυκ ημκ πνμαθδιαηζζιυ.  Κε ημ ένβμ ηδξ 

ακζπκεφεζ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δ θμβμηεπκία πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα 

πνυζααζδξ ζηδκ δεζηή πναβιαηζηυηδηα, ηδκ μπμία εεςνεί ςξ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

δεζηή αεθηίςζδ ημο ακαβκχζηδ, πςνίξ, ςζηυζμ, κα ειπθέηεηαζ ζηδ δζαιάπδ πενί 

ηδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, αθθά πνμηνίκμκηαξ ςξ ηφνζμ ιέθδιά ηδξ ηδκ 

εδναίςζδ ημο βκςζηζημφ οπυααενμο ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ. Ξνυηεζηαζ βζα ηδκ 

Alison Denham ηαζ ημ ένβμ ηδξ Metaphor and Moral Experience, ζημ μπμίμ, υπςξ 

δζαθαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ ηίηθμ ημο, ελεηάγεζ ηδ θμβμηεπκζηή ιεηαθμνά ςξ ιέζμ βζα 

ιζα εκ δοκάιεζ δεζηή δζαπαζδαβχβδζδ ημο ακαβκχζηδ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6ν 
 

 
6. Η Denham θαη ν ινγνηερληθόο θνξέαο ηνπ εζηθνύ ιόγνπ 

 
6.1  Γεληθά γηα ην έξγν 
 

Πημ ένβμ ηδξ Metaphor and Moral Experience,275 (ζημ ελήξ ΚΚΔ),  δ Denham δεκ 

οπμζηδνίγεζ ιία αηναία εηδμπή δεζημπμίδζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, μφηε ζημ επίπεδμ 

ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηδξ ζηδκ δεζηή εοαζζεδημπμίδζδ ημο αηυιμο, μφηε ζημ επίπεδμ 

ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο. Δπζπθέμκ, δζαπςνίγμκηαξ ηζξ δφμ 

πνμηεζκυιεκεξ276 πενζμπέξ ειπθμηήξ ημο εεςνδηζημφ ηδξ θμβμηεπκίαξ (θζθμζμθία 

ηαζ θμβμηεπκία), αθήκεζ ζηδ θμβμηεπκία, ςξ ηέπκδ, πενζεχνζα αοημκμιίαξ, 

ακαβκςνίγμκηαξ, ηαοηυπνμκα, ηδ δοκαηυηδηά ηδξ κα θεζημονβεί ηαζ ζε έκα πεδίμ 

ημ μπμίμ δεκ είκαζ παναδμζζαηά «θμβμηεπκζηυ», υπςξ αοηυ ηδξ δεζηήξ 

βκςζζμθμβίαξ.  

Ζ Denham ακαθένεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ θμβμηεπκία πανέπεζ πνυζααζδ 

ζηδκ δεζηή πναβιαηζηυηδηα  -εθυζμκ, αέααζα, έπμοιε δεπηεί υηζ οπάνπεζ ιζα 

ηέημζα πναβιαηζηυηδηα-.   Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ ακαβκςνίγεζ πςξ ηάπμζα 

ηακμκζζηζηή δεζηή εεςνία είκαζ πενζζζυηενμ ζοιααηή ιε ηδ θμβμηεπκία ηαζ, 

επμιέκςξ, ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ ηαηαθθδθυηενμ ιέζμ βζα ηδκ ακίπκεοζδ 

ηςκ δεζηχκ παναιέηνςκ ηδξ θμβμηεπκίαξ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, δ Nussbaum 

πνμηείκεζ, ςξ ηέημζα, ηδκ Ανζζημηεθζηή ανεημθμβζηή δεζηή.  Έκα άθθμ εέια, ημ 

μπμίμ δ Denham δδθχκεζ υηζ δε εα ηδκ απαζπμθήζεζ, είκαζ ημ ακ δ ζοιαμθή ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ζηδκ βκςζζμθμβζηή δζαπίζηεοζδ ηδξ δεζηήξ δζηαζμθμβεί ηδκ δεζηή 

ηνζηζηή ηδξ θμβμηεπκίαξ.   Υζηυζμ, απυ ηδ ζφκημιδ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ημο 

ένβμο ημο Tolstoy What is Art, θαίκεηαζ κα  πζζηεφεζ υηζ ηα δφμ εέιαηα δε 

ζοκδέμκηαζ άιεζα.277 

Ζ ακαθμνά ηδξ Denham ζε δφμ απυπεζνεξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, αοηήξ 

ημο Tolstoy ηαζ εηείκδξ ημο Ξθάηςκα, έπεζ θεζημονβζηυ νυθμ ζημ υθμ ηδξ 

εβπείνδια. Πημπυξ ηδξ είκαζ κα επζζδιάκεζ ηζξ δεζιεφζεζξ μζ μπμίεξ οπμζηδνίγμοκ 

ημ επζπείνδια οπέν ηδξ βκςζηζηήξ ζοιαμθήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδ δζαιυνθςζδ 

δεζηήξ ηνίζδξ.  Απυ ηζξ δεζηέξ ηνζηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηζξ μπμίεξ 

παναεέηεζ, ζηδ ιεκ πενίπηςζδ ημο Tolstoy ακαδεζηκφεηαζ δ ηαεμνζζηζηή ζδιαζία 

ημο νυθμο ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, ηυζμ βζα ηδκ ηαθθζηεπκζηή απμηίιδζδ ημο 

θμβμηεπκζημφ ένβμο, υζμ ηαζ βζα ηδκ ακηίθδρδ ηςκ αλζχκ, πςνίξ κα απμηθείεηαζ 

                                                           
275

 Denham 2000 
276

 Θ Nussbaum κάνει μία ςχετικι αναφορά ςτο γεγονόσ ότι ενϊ το τελευταίο καιρό το ενδιαφζρον των 
κεωρθτικϊν τθσ λογοτεχνίασ ζχει ςτραφεί προσ τθ φιλοςοφία, εντοφτοισ ζχουν παραλείψει να 
ςυμπεριλάβουν θκικοφσ φιλοςόφουσ ι το πεδίο  εκείνο  τθσ ςκζψθσ των φιλοςόφων που αφορά τθν θκικι. 
(Love’s Knowledge, “Perceptive Equilibrium”). 
277

 «Ζνα ηιτθμα είναι το ερϊτθμα πϊσ θ αςχολία με τθ λογοτεχνία μπορεί να επθρεάςει και να ενθμερϊςει 
τθν θκικι ςκζψθ, ζνα άλλο το πϊσ οι θκικζσ ζρευνεσ κα ζπρεπε ι όχι να περιλαμβάνονται ςτθν αιςκθτικι 
αξιολόγθςθ τθσ λογοτεχνίασ» (“it is one question how engagement with literature can influence and inform 
moral thought; How moral considerations should or should not feature in aesthetic evaluations of literature is 
another”). Denham, 2000: 16 



220 

 

ηαζ δ πνήζδ μνεμθμβζηήξ επζπεζνδιαημθμβίαξ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ, εκχ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο Ξθάηςκα, δ ίδζα ακαβκχνζζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο νυθμο ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ζηδ θμβμηεπκία πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα οπμζηδνζπεμφκ ζζπονζζιμί 

πενί ηδξ ηαηαζηνμθζηήξ επίδναζδξ πμο αζηεί δ θμβμηεπκία ζηδκ δεζηή ιυνθςζδ, 

δ μπμία ελανηάηαζ απυ ημκ απμηθεζζηζηυ έθεβπμ ημο έθθμβμο ιένμοξ ηδξ 

ροπήξ.278 Ν Tolstoy, ιμθμκυηζ δεκ απμηθείεζ ηδ δζάηνζζδ μνεχκ ηαζ εζθαθιέκςκ 

δεζηχκ ηνίζεςκ, πζζηεφεζ πςξ, επεζδή  δ θμβμηεπκία έπεζ ςξ απμζημθή ηδξ ηδ 

ιεηάδμζδ ζοκαζζεδιάηςκ, δε εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ 

δζηαζμθυβδζδ ηςκ δεζηχκ ιαξ ηνίζεςκ, πανυθμ πμο εεςνεί υηζ ηζξ επδνεάγεζ 

εεηζηά. Ν Ξθάηςκ, πάθζ, δζαπςνίγμκηαξ ηδ θμβμηεπκία (ηαζ ηδκ ηέπκδ βεκζηυηενα) 

απυ ηδκ αθήεεζα ιε ηδκ μπμία ζοκδέεζ ημ αβαευ, απμηθείεζ ηδ ζοιαμθή ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή βκχζδ. Έηζζ, δ Denham αημθμοεχκηαξ ημ κήια ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ παναδμπχκ, θηάκεζ ααίαζηα ζηζξ πνμτπμεέζεζξ ζηζξ μπμίεξ εα 

ζηδνζπεεί ημ δζηυ ηδξ εβπείνδια. Γζαηί, ακ εέθεζ κα απμδείλεζ υηζ δ θμβμηεπκία 

ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ημκ επζζηδιμθμβζηυ παναηηήνα ηςκ δεζηχκ ιαξ ηνίζεςκ, εα 

πνέπεζ πνχηα κα απμδείλεζ υηζ μ δεζηυξ θυβμξ απμζημπεί ζηδκ αθήεεζα ή υηζ έπεζ 

βκςζηζηέξ αλζχζεζξ, χζηε κα επζδέπεηαζ δζηαζμθυβδζδ ηαζ υηζ δ ειπθμηή ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ιπμνεί κα δζεονφκεζ ημκ βκςζηζηυ ημο μνίγμκηα. Ρμ γήηδια ηςκ 

εηθναζηζηχκ ιέζςκ ηδξ θμβμηεπκίαξ, υπςξ είκαζ βζα πανάδεζβια δ ιεηαθμνά, ηαζ 

ημο  βκςζηζημφ ημοξ παναηηήνα, ηίεεηαζ επίζδξ πνμξ δζενεφκδζδ. 

 

Ζ Denham έπεζ δεπηεί, ιεηαλφ άθθςκ, ηνζηζηή βζα ημ βεβμκυξ υηζ αθζενχκεζ 

δοζακάθμβα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ πανμοζίαζδξ ημο εέιαηυξ ηδξ, ημ μπμίμ 

ακαθένεηαζ ζηδκ πνμζθμνά ημο θμβμηεπκζημφ ζπήιαημξ ηδξ ιεηαθμνάξ ζημκ 

βκςζζμθμβζηυ παναηηήνα ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ ημο αηυιμο, ζε ελαζνεηζηά 

ακαθοηζηέξ ηεπκζηέξ επζζδιάκζεζξ ακαθμνζηά ιε ημ βκςζηζηυ οπυααενμ ηςκ 

δεζηχκ ηνίζεςκ. πςξ, υιςξ, δ ίδζα επζζδιαίκεζ ζηδκ εζζαβςβή ημο οπυ ελέηαζδ 

ένβμο ηδξ, εεςνεί ζηυπζιδ ιζα ηέημζα εηηεκή ακαθμνά, βζαηί, ζηδκ ακηίεεηδ 

πενίπηςζδ, οπάνπεζ μ ηίκδοκμξ κα ηαηαζηναθεί εη εειεθίςκ ημ υθμ εβπείνδια 

ηδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ. 

Ξνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίζεζ ηδκ δεζηή θεζημονβία ηδξ θμβμηεπκίαξ, δ Denham 

δζενεοκά θεπημιενχξ ηδ βκςζζμθμβία ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ ηαζ επζπεζνεί ηδκ πζζηή 

πενζβναθή ηδξ βκςζηζηήξ δζάζηαζδξ ημο θμβμηεπκζημφ θυβμο, ηονίςξ ιέζς ηδξ 

θεζημονβίαξ ηδξ ιεηαθμνάξ.  

 

Ρμ πνυαθδια πμο ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ εοεφξ αιέζςξ, πνμηεζιέκμο κα 

ζοκεζζθένεζ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ, είκαζ κα ηαεμνίζεζ ημοξ 

πανάβμκηεξ εηείκμοξ πμο ελαζθαθίγμοκ ηδκ μνευηδηά ημοξ. Έπμκηαξ απμηθείζεζ 

ημκ πνμηεζκυιεκμ απυ ημοξ ναζζμκαθζζηέξ νξζό ιόγν (reason), επεζδή, υπςξ 

έπμοκ παναηδνήζεζ δζάθμνμζ θζθυζμθμζ, θαίκεηαζ ακεπανηήξ  βζα ηδκ ενιδκεία 

ηδξ δεζηήξ παναηίκδζδξ, (ζοιθςκχκηαξ ζε ηάπμζμ ααειυ ιε ημκ Hume) 

ζηνέθεηαζ ζ‟ αοηυ πμο απμηαθεί ηθαλόηεηα αληαπόθξηζεο, ηδκ μπμία, εκ πμθθμίξ, 
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ηαοηίγεζ ιε ηδ δοκαηυηδηα ακαπανάζηαζδξ δζαθμνεηζηχκ οπμηεζιεκζηχκ μπηζηχκ 

ηςκ αλζχκ (υ,ηζ αθθμφ απμηαθεί ειπάεεζα, ζοιπάεεζα ή αηυιδ ιε ημκ αηνζαέζηενμ 

βενιακζηυ υνμ Einfühlung - εκζοκαίζεδζδ).  Ζ ζοβηεηνζιέκδ ζηακυηδηα, υπςξ 

οπμζηδνίγεζ, πενζηθείεζ εοαζζεδζία απέκακηζ ζε αθθυηνζεξ ζοβηζκδζζαηέξ ηαζ 

παναηζκδηζηέξ δζαζηάζεζξ. Ζ ζηακυηδηα ακηαπυηνζζδξ, υπςξ εα θακεί ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα, είκαζ ημιαζηήξ ζδιαζίαξ  βζα ημ νυθμ πμο παίγμοκ μζ δεζηέξ ηνίζεζξ, υπζ 

απθχξ ζημκ εκημπζζιυ ηδξ δεζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ αθθά ηαζ ζηδ δζαιυνθςζή 

ηδξ.279  Πημ ζδιείμ αοηυ δ βκςζζμηναηζηή ηδξ ημπμεέηδζδ δζαθμνμπμζείηαζ ζαθχξ 

απυ ηδκ ναζζμκαθζζηζηή πνμζέββζζδ ημο McGinn – ηαζ, υζμκ αθμνά ημ μκημθμβζηυ 

επίπεδμ, ζοκδέεηαζ ιε ηδκ οπμζηήνζλδ εκυξ αζεεκέζηενμο νεαθζζιμφ-. 

 

Ξεπμίεδζδ ηδξ Denham είκαζ υηζ μ δεζηυξ θυβμξ  έπεζ βκςζηζηυ οπυααενμ ηαζ υηζ 

ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδ θμβμηεπκία, απυ ηδκ μπμία απμιμκχκεζ ημ ζπήια ηδξ 

ιεηαθμνάξ, πνμηεζιέκμο κα δζενεοκήζεζ ηζξ βκςζηζηέξ ημο παναιέηνμοξ. Κία 

ακάθμβδ δζενεφκδζδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαηφπςζδξ δεζηχκ πεπμζεήζεςκ, 

ακαδεζηκφεζ ηζξ παναθθδθίεξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιμνθχκ θυβμο, δεζημφ ηαζ 

θμβμηεπκζημφ-ιεηαθμνζημφ. Αοηέξ μζ παναθθδθίεξ θακενχκμοκ ημ δεζηυ  αάεμξ 

ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ελδβμφκ  ηδκ επζζηδιμθμβζηή ζοιαμθή ηδξ  ζηδκ δεζηή 

ζηέρδ, υπςξ δδθχκεζ δ ίδζα ζημ ηέθμξ ηδξ εζζαβςβήξ ημο πανυκημξ αζαθίμο. 

 

Ρμ εκ θυβς αζαθίμ πςνίγεηαζ ζε δφμ ιένδ. Πημ πνχημ δζενεοκά εέιαηα, ηα μπμία 

άπημκηαζ ηδξ ιεηαθοζζηήξ ηαζ ηδξ βκςζζμθμβίαξ ηδξ δεζηήξ, εκχ ζημ δεφηενμ 

εέιαηα ηδξ θζθμζμθίαξ ημο κμο, ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ζδζαίηενα ηδξ 

εεςνίαξ ηδξ ιεηαθμνάξ, πνμηεζιέκμο, υπςξ είπαιε παναπάκς, κα ελαζθαθίζεζ ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ μζ μπμίεξ εα ζηδνίλμοκ ηδκ ενεοκδηζηή ηδξ οπυεεζδξ βζα ημ νυθμ 

πμο ιπμνεί κα δζαδναιαηίζεζ δ θμβμηεπκία ζηδκ δεζηή βκχζδ ηαζ 

εοαζζεδημπμίδζδ. Γεδμιέκμο υηζ ημ επζπείνδια ηδξ Denham βζα ηδ δοκαηυηδηα 

ηδξ θμβμηεπκίαξ κα εκζζπφζεζ ηζξ βκςζηζηέξ αλζχζεζξ ηδξ δεζηήξ ααζίγεηαζ, εκ 

πμθθμίξ, ζηδ βκςζηζηή δζάζηαζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ ιεηαθμνάξ ζηδ θμβμηεπκία 

ηαζ ζημκ ζπεηζηυ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο, δ δζενεφκδζή ιαξ εα επζηεκηνςεεί ζημ 

πνχημ ιένμξ ημο ένβμο ηδξ, ηαεχξ μζ βκςζηζηέξ αλζχζεζξ ηδξ δεζηήξ απμηεθμφκ 

ηφνζμ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ αοηήξ ηδξ δζαηνζαήξ. Υξ πνμξ ηδ θμβμηεπκία, ημ 

εκδζαθένμκ ιαξ εα εζηζαζηεί ζηα παναηηδνζζηζηά ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, ηαζ δδ 

ηδξ ιοεμπθαζίαξ ζημ ζφκμθυ ηδξ, ηαζ υπζ απμηθεζζηζηά  ζημ ζπήια ηδξ 

ιεηαθμνάξ, ηάηζ πμο ηαζ δ ίδζα δ Denham οπμδεζηκφεζ, πνμεηηείκμκηαξ  ηα 

ζοιπενάζιαηα ηα μπμία αθμνμφκ ηδ ιεηαθμνά ζε μθυηθδνμ ημ θμβμηεπκζηυ 

ένβμ. 

 

Νζ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ, μζ ιεηααθδηέξ  ζοκεήηεξ ημο ηυζιμο πμο ιαξ πενζαάθθεζ, 

δ παναηίκδζδ ηδξ πνάλδξ, δ ζφκδεζδ ιε ηα ζοκαζζεήιαηα, είκαζ ιενζηέξ 

πανάιεηνμζ ηδξ ακηίθδρδξ ηςκ αλζχκ, ηζξ μπμίεξ, ηαεχξ δ πθαηςκζηή εεςνία ηζξ 

ανκείηαζ, ηαεζζημφκ ηδκ πθαηςκζηή απυπεζνα ηδξ  ακηζηεζιεκζηήξ ημοξ 
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πνμζέββζζδξ αηαηάθθδθδ βζα κα ηζξ πενζβνάρεζ. 

 

Ζ Denham έπμκηαξ επζζδιάκεζ ημοξ θυβμοξ, βζα ημοξ μπμίμοξ δ ηαεδιενζκή ιαξ 

πναηηζηή πνμζέββζζδ ηςκ αλζχκ ηαεζζηά ηζξ πθαηςκζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ 

ακηζηεζιεκζηυηδηά ημοξ αηονςηζηέξ ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ, πνμπςνά ζηδ 

δζαηφπςζδ ιζαξ εκαθθαηηζηήξ άπμρδξ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, δ μπμία εα 

οπμζηδνίγεζ πςνίξ εζςηενζηέξ ακηζθάζεζξ, ηδκ ελάνηδζδ ηςκ αλζχκ απυ 

δζακμδηζηέξ θεζημονβίεξ, υπςξ μζ βκχιεξ, μζ πεπμζεήζεζξ ηαζ μζ ηνίζεζξ, αθθά ηαζ 

απυ εοαζζεδζίεξ ηζκδημπμίδζδξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα. Ξνυηεζηαζ βζα ιία 

δζαααειζζιέκδ ακηζηεζιεκζηυηδηα, δ μπμία ηαηαηηάηαζ ιε ιία πμζηζθία 

επζηεοβιάηςκ. Ζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ δοζημθζχκ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ιία ηέημζα 

ιμνθή ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, ζοβηνμηεί ημκ εειαηζηυ πονήκα ηςκ ηνζχκ πνχηςκ 

ηεθαθαίςκ ημο αζαθίμο ηδξ. Αοηή ηδξ ηδκ πνμζπάεεζα εα επζπεζνήζμοιε κα 

αλζμθμβήζμοιε αημθμφεςξ. 

 

 

 

6.2  Ο εζηθόο ξεαιηζκόο ηεο Denham 

 

6.2 i. Σν πξόβιεκα ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο ζηελ εζηθή 

 

Αοηυ ημ μπμίμ, ηαηά ηδ βκχιδ ηδξ Denham, πνεζάγεηαζ ανπζηά κα δζαζαθδκζζηεί, 

είκαζ δ έκκμζα ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ δεζηέξ ζδζυηδηεξ.  Ζ 

απμζαθήκζζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ μθείθεζ κα έπεζ ηέημζα ζζπφ, 

χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ ακηζννήζεζξ ηςκ ζηεπηζηζζηχκ ηαζ ηςκ 

ζπεηζηζζηχκ, εκχ, ηαοηυπνμκα, δεκ εα πνέπεζ κα εεςνεί ςξ πνμτπυεεζδ υηζ ημ 

ακηζηείιεκυ ηδξ ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ επαθήεεοζδξ ηδξ ζφθθδρήξ ημο δεκ ελανηχκηαζ 

ηαευθμο απυ ημ κμο.  Απυ ηδκ άθθδ, δ Denham εεςνεί ςξ απαναίηδημ ημ 

δζαπςνζζιυ ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ δεζηχκ ιαξ ζδζμηήηςκ απυ ηδκ αζηζαηή αθεηδνία 

ημοξ. Ζ ζδιαζία ημοξ εα ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ ζοκεήηεξ, μζ μπμίεξ εββοχκηαζ ηδ 

δζαηφπςζή ημοξ, εκχ δ αζηζαηή ημοξ βεκεαθμβία εα ειπθέηεζ ηζξ ζοβηζκδζζαηέξ 

ακηζδνάζεζξ ιαξ. Κ΄ αοηέξ ηζξ παναδμπέξ δ Denham απακηά ηυζμ ζηδκ 

εηθναζζμηναηία,280  δ μπμία εεςνεί ηζξ δεζηέξ ιαξ πεπμζεήζεζξ απθέξ εηθνάζεζξ 

απμδμπήξ ή απυννζρδξ, υζμ ηαζ ζηδ εεςνία ηδξ πθάκδξ,281 δ μπμία εεςνεί υηζ μζ 

δεζηέξ ηνίζεζξ ιαξ επζδέπμκηαζ ηζιέξ αθδεείαξ, αθθά είκαζ υθεξ ρεοδείξ, εκχ μζ 

δεζημί ιαξ υνμζ δεκ ακηζζημζπμφκ ζε ηάηζ πναβιαηζηυ. 

 

Γεπυιεκδ θμζπυκ υηζ ηα πνάβιαηα έπμοκ αλία θυβς ημο ηνυπμο ακηίδναζήξ ιαξ ζ‟ 
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αοηά, ακαγδηά ημκ ηαηάθθδθμ ηνυπμ, βζα κα απμδχζεζ ζδιαζία ζημοξ 

αλζμθμβζημφξ υνμοξ. Ξαναιενίγμκηαξ ηζξ ζζπκέξ δεζηέξ έκκμζεξ ημο ηφπμο θαιό ή 

θαθό, θυβς ηδξ απνμζδζμνζζηίαξ ημοξ ηαζ ηδξ πμθθαπθήξ ημοξ πνήζδξ απυ 

δζάθμνα είδδ θυβμο, ηα μπμία ανίζημκηαζ εηηυξ ημο πεδίμο ηδξ δεζηήξ, 

επζηεκηνχκεηαζ ζηζξ ιεζηέξ/εφνςζηεξ έκκμζεξ ηδξ δεζηήξ, υπςξ κνρζεξόο, 

γελλαηόδσξνο, επγελήο η.α. Πηδ ζοκέπεζα, ηαζ πνμηεζιέκμο κα δζαπςνίζεζ ηζξ 

δεζηέξ απυ ηζξ ιδ δεζηέξ έκκμζεξ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, ηεηξάγσλν, ηςκ μπμίςκ 

ηζξ πνμεηηάζεζξ επίζδξ δζαηνίκμοιε ιε αάζδ ηζξ ακηζδνάζεζξ απέκακηί ημοξ, 

αλζχκεζ ηδκ a priori οπαβςβή ζηζξ δεζηέξ έκκμζεξ ηςκ πναβιάηςκ εηείκςκ, ηα 

μπμία ιαξ πνμηαθμφκ ζοβηεηνζιέκεξ ακηζδνάζεζξ.  

 

Ακηζδζαζηέθθεζ ηζξ πνςηεφμοζεξ ζδζυηδηεξ ηςκ πναβιάηςκ, ζηα μπμία μζ 

ακηζδνάζεζξ ιαξ δεκ απμηεθμφκ ηδκ μοζία ημοξ ηαζ ηοπαία ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδ 

θφζδ ημοξ, ιε ηζξ δεζηέξ αλίεξ μζ μπμίεξ έπμοκ ζδιαζζμθμβζηή ζπέζδ ιε ηζξ 

ακηζδνάζεζξ ιαξ. Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ ζδςιέκεξ μζ δεζηέξ έκκμζεξ, πνμηεζιέκμο κα 

δζεοηνζκζζημφκ, ακαθένμκηαζ ακαβηαζηζηά ζηδκ ηάζδ ιαξ κα αλζμθμβμφιε ηα 

πνάβιαηα ιε ημ δεδμιέκμ ηνυπμ. Πηδκ ίδζα ηαηδβμνία ιε ηζξ δεζηέξ αλίεξ 

ζοβηαηαθέβεζ έκκμζεξ μζ μπμίεξ απμδίδμοκ ζηα πνάβιαηα δεοηενεφμοζεξ 

ζδζυηδηεξ, ηζξ αζζεδηζηέξ έκκμζεξ, ηαεχξ ηαζ αοηέξ πμο αθμνμφκ ροπμθμβζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ. Αοημφ ημο είδμοξ ηζξ έκκμζεξ ηζξ παναηηδνίγεζ ςξ  εμαξηώκελεο από 

ηηο θξίζεηο ηνπ θξίλνληνο ππνθεηκέλνπ (judgement - dependent).  Ρμ ηίκδηνμ, ημ 

μπμίμ ανίζηεηαζ πίζς απυ αοηυ ημ παναηηδνζζιυ, είκαζ δ πνυεεζή ηδξ κα 

εδναζχζεζ ηδκ άπμρδ βζα ηδκ ελάνηδζδ ηςκ δεζηχκ αλζχκ απυ ημ κμο, απυ ηδκ 

απμδεζηηζηή δοκαηυηδηα ιε αάζδ ηζξ ζοκεήηεξ αθδεείαξ ηαζ, ηεθζηά, ηδκ 

οπμπνέςζδ μζαζδήπμηε έκκμζαξ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, δ μπμία ειπθέηεηαζ ζημκ 

δεζηυ θυβμ, κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ αοημφ ημο είδμοξ ηδ κμδηζηή ελάνηδζδ ηςκ 

δεζηχκ εκκμζχκ.  

 

Ρμ επυιεκμ εφθμβμ ενχηδια, ημ μπμίμ πνμηφπηεζ ηαηά ηδκ πμνεία οπενάζπζζδξ 

ιζαξ έκκμζαξ δεζηήξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, είκαζ ακ μζ ηνίζεζξ μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ 

ιε ηέημζμο είδμοξ έκκμζεξ, ιπμνμφκ κα παναηηδνζζημφκ ςξ μνεέξ ή εζθαθιέκεξ, 

αθδεείξ ή ρεοδείξ. Ρμ αιέζςξ αηυθμοεμ ενχηδια ημ μπμίμ πνμηφπηεζ είκαζ, ηζ 

είδμοξ έκκμζα ηδξ αθδεείαξ εα απαζημφζε έκαξ ηέημζμξ παναηηδνζζιυξ. 

 

Δπακενπυιεκδ ζηδκ οπενάζπζζδξ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηςκ αλζχκ, δ Denham 

επζζδιαίκεζ ηδκ πνμζπάεεζα πμο ααζίγεηαζ ζηδκ ακαθμβία ηςκ αλζχκ ιε ηζξ 

δεοηενεφμοζεξ ζδζυηδηεξ, υπςξ ζοιααίκεζ, βζα πανάδεζβια ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

πνςιάηςκ υπμο δ απυδμζδ εκυξ πνχιαημξ ζε έκα ακηζηείιεκμ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

εοαζζεδζία πμο έπμοιε απέκακηζ ζ‟ αοηυ, πςνίξ, υιςξ, δ εοαζζεδζία αοηή κα 

ειπμδίγεζ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ηα ακηζηείιεκα είκαζ υκηςξ έβπνςια ηαζ υηζ ηα 

πνχιαηά ημοξ ηαεμδδβμφκ ηζξ ηνίζεζξ ιαξ.282 Ζ Denham ιεθεηά ηδκ ακαθμβία, ακ 

                                                           
282

 Θ αναλογία ζχει υποςτθριχτεί και από τον McDowell και ζχει υποςτεί εκτενι κριτικι ανάλυςθ από το Στ. 
Βιρβιδάκθ ςτο ζργο του Η Τφι τθσ Ηκικισ Πραγματικότθτασ, όπου επιςθμαίνει δυςκολίεσ τθσ προτεινόμενθσ 
αναλογίασ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν περιοριςμοφσ, λόγω τθσ διαφοράσ αντιλθπτικοφ και κανονιςτικοφ 
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ηαζ ηδ εεςνεί αηοπή. Δπζζδιαίκεζ ηα ζδιεία, ηα μπμία, ηαηά ηδ βκχιδ ηδξ 

ηαεζζημφκ ηδκ ακαθμβία εοθμβμθακή.  Θαηανπάξ, πνυηεζηαζ βζα ημ βεβμκυξ υηζ δ 

εοαζζεδζία ιαξ ζηζξ δεοηενεφμοζεξ ζδζυηδηεξ επζδέπεηαζ εηθέπηοκζδ ηαζ 

ηαθθζένβεζα, υπςξ ηαζ δ δζάηνζζδ δεζηχκ ζδζμηήηςκ, εκχ ηαζ μζ δφμ ζηακυηδηεξ 

απαζημφκ ηδ δελζυηδηα ηδξ παναηήνδζδξ, δελζυηδηα, δ μπμία μλφκεηαζ ιε ηδκ 

εηπαίδεοζδ, ηδκ ελάζηδζδ ηαζ ηδκ ηνζηζηή απμηίιδζδ. (ΚΚΔ 52) Αηυιδ, ηαζ ηα 

δφμ είδδ ζδζμηήηςκ επζβίβκμκηαζ ζε ζδζυηδηεξ άθθμο ηφπμο πςνίξ υιςξ κα 

ακάβμκηαζ πμηέ ζε αοηέξ.  Ζ Denham παναηδνεί, επίζδξ, ηαζ ιίακ άθθδ ακαθμβία, 

δ μπμία επζζδιαίκεηαζ απυ ημκ McGinn ηαζ δ μπμία αθμνά ηδκ αζηζαηή αδνάκεζα εη 

ιένμοξ ηυζμ ηςκ δεζηχκ υζμ ηαζ ηςκ δεοηενεομοζχκ ζδζμηήηςκ, επζζδιαίκμκηαξ, 

ηαοηυπνμκα, υηζ ηαζ μ McGinn δεκ οζμεεηεί ηδκ ακαθμβία δεζηχκ ηαζ 

δεοηενεομοζχκ ζδζμηήηςκ. Ρέθμξ, ζδιεζχκεζ ςξ ακαθμβία ηδκ ακαθμνά ζε 

κμδηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηάεε θμνά πμο πνμζπαεμφιε κα ακαθφζμοιε ιζα έκκμζα 

είηε δεζηήξ ζδζυηδηαξ είηε δεοηενεφμοζαξ ζδζυηδηαξ, ακαθμβία δ μπμία δεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα απαθεζθεεί.  Πηδ ζοκέπεζα, δ Denham εκημπίγεζ ηζξ δοζακαθμβίεξ πμο 

οπάνπμοκ ιέζα ζηζξ ακαθμβίεξ.  Ζ πνχηδ αθμνά ηδκ έθθεζρδ ημζκςκζηήξ αβςβήξ, 

δ μπμία είκαζ ηαεμνζζηζηή ςξ πνμξ ηδκ  ζηακυηδηα δζάηνζζδξ ηςκ δεζηχκ 

ζδζμηήηςκ αθθά υπζ ηαζ ηςκ δεοηενεομοζχκ. Πηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακαθμβίαξ πμο 

αθμνά ηδκ επζβέκεζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ζε άθθεξ ζδζυηδηεξ δζαθμνεηζημφ είδμοξ, 

εκημπίγεζ δζαθμνά ςξ πνμξ ηδκ επζβέκεζδ. ζμκ αθμνά ηζξ δεοηενεφμοζεξ 

ζδζυηδηεξ, δ επζβέκεζδ ζηζξ πνςηεφμοζεξ ζδζυηδηεξ πναβιαημπμζείηαζ ιε 

ζοζηδιαηζηυ ηαζ ηαοημπμζήζζιμ ηνυπμ, ηάηζ πμο δεκ ζζπφεζ βζα ημκ ηνυπμ πμο 

επζβίβκμκηαζ μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ. Δπζπθέμκ, μ νυθμξ ηςκ οπμηείιεκςκ ζδζμηήηςκ 

ζηδ δζηαζμθυβδζδ ηςκ επζβζβκμιέκςκ ζε αοηέξ είκαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηυξ. Πηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ δεοηενεομοζχκ ζδζμηήηςκ απμοζζάγμοκ εκηεθχξ, εκχ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ ζοβηνμημφκ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ 

εηθένμοιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ηνίζεζξ, απμηαθφπημκηαξ μνεμθμβζηέξ ζπέζεζξ 

ιεηαλφ ημοξ. Ζ ελάνηδζδ ηέθμξ ηαζ ηςκ δφμ εζδχκ ζδζμηήηςκ απυ ηδκ ειπεζνία δεκ 

θαίκεηαζ κα έπεζ ηζξ ίδζεξ επζπηχζεζξ ζηδκ μνευηδηα ηςκ ηνίζεςκ. 

 

Σςνίξ μζ δοζημθίεξ ακαθμβίαξ, μζ μπμίεξ επζζδιαίκμκηαζ, κα αηονχκμοκ ηζξ 

πνμζπάεεζεξ κα παναπεεί έκα ιμκηέθμ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, ημ μπμίμ εα ζηακμπμζεί 

ηδκ δεζηή βκςζζμηναηία, έηζζ χζηε έκκμζεξ πμο ελανηχκηαζ απυ ημ κμο κα 

ιπμνμφκ κα αλζμθμβδεμφκ ιε ημζκά ηνζηήνζα μνευηδηαξ, ακαδεζηκφμοκ, ςζηυζμ, 

ηζξ θαζκμιεκμθμβζηέξ δζαθμνέξ ηςκ δφμ ηφπςκ ειπεζνζχκ. Ζ Denham παναπέιπεζ 

                                                                                                                                                                                     
περιεχομζνου των αντίςτοιχων εννοιϊν, αςυμμετρίεσ, οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν κατάρρευςθ τθσ αναλογίασ ςτο 
επίπεδο των ιςχνϊν θκικϊν εννοιϊν, οι οποίεσ δεν κακοδθγοφνται από τον κόςμο, όπωσ οι εφρωςτεσ τοπικοφ 
χαρακτιρα θκικζσ ιδιότθτεσ, διαφοροποιιςεισ τθσ φφςθσ του κακοριςμοφ παραγόντων που ανταποκρίνονται 
ςτθν προδιάκεςθ των ιδιοτιτων: ςτατικισ φφςθσ ςτθν περίπτωςθ των δευτερευουςϊν ιδιοτιτων, ενϊ 
ανκιςτάμενο ςτον εξαντλθτικό κακοριςμό ςτθν περίπτωςθ των θκικϊν ιδιοτιτων. Επίςθσ θ «γυμνι 
φαινομενολογία», ςε αντιδιαςτολι με τθν «ορκολογικι ζρευνα», αναφορικά με τισ προχποκζςεισ που 
εξαςφαλίηουν τθν ορκι εφαρμογι των ιδιοτιτων ςε πράγματα και καταςτάςεισ αντίςτοιχα, φανερϊνει με 
ζνα ακόμθ τρόπο τισ δυςκολίεσ που ενζχει θ προτεινόμενθ αναλογία. (Για εκτενζςτερθ ανάλυςθ βλ.  
Βιρβιδάκθσ 2009: κεφ. 4.2. ςελ. 162-193 και ιδιαίτερα 4.2.2 ςελ.177-8). 
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ζηδ δζαθμνά ιεηαλφ ημο «αθέπς» ημ πνχια ημο ιαηζμφ ηαζ ημ αθέιια ημο άθθμο, 

πμο πνδζζιμπμζεί μ Wittgenstein.283 

H Denham, εκ ηέθεζ, εεςνεί αηαηάθθδθδ ηδκ ακαθμβία ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ ιε 

ηζξ δεοηενεφμοζεξ ζδζυηδηεξ, εκχ, ακηίεεηα, εεςνεί ηαηάθθδθδ ηδκ ακαθμβία ηςκ 

απεηθνληζηηθώλ ηδηνηήησλ (pictorial properties), (υπςξ βζα πανάδεζβια αοηέξ εκυξ 

πίκαηα γςβναθζηήξ), ιε ηζξ δεζηέξ ζδζυηδηεξ, βζαηί μζ απεζημκζζηζηέξ ζδζυηδηεξ 

απμδίδμοκ ιία ζεζνά παναηηδνζζηζηχκ ηδξ δεζηήξ θαζκμιεκμθμβίαξ, υπςξ ηδκ 

πθδεχνα ηςκ δεζηχκ υρεςκ, μζ μπμίεξ ειπθέημκηαζ ζηα ίδζα θοζζηά βεβμκυηα, 

αθθά ηαζ ηδ δοκαηυηδηα δζαηφπςζδ δζαθμνεηζηχκ δεζηχκ ηνίζεςκ, ακάθμβα ιε ηδ 

ιεηαηυπζζδ ηδξ πνμζμπήξ ιαξ ζε δζαθμνεηζηέξ δεζηέξ υρεζξ. 

 

 

6.2 ii. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εζηθήο γλώζεο 

 

Έπμκηαξ απμννίρεζ δ Denham ηδκ ακαθμβία ηςκ δεζηχκ ιε ηζξ δεοηενεφμοζεξ 

ζδζυηδηεξ ςξ αηαηάθθδθδ, επζπεζνεί ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο ηδξ κα 

ζημζπεζμεεηήζεζ ιία ακαθμβία ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ ιε ηζξ απεζημκζζηζηέξ υρεζξ, μζ 

μπμίεξ είκαζ ελανηχιεκεξ απυ ηδκ παναηήνδζδ αθθά ηαζ ηδκ ηνίζδ. Ξνμηεζιέκμο 

κα ημ ηάκεζ αοηυ, δζαηοπχκεζ ηνεζξ αηυιδ εκζηάζεζξ ζηδκ οπμηζεέιεκδ ακαθμβία 

ηςκ δεζηχκ ηαζ δεοηενεομοζχκ ζδζμηήηςκ.  

Έκζηαζδ πνχηδ: δ δεζηή ειπεζνία δεκ αθμνά ηδκ αζζεδηδνζαηή «υναζδ» ή ηδκ 

«πνυζθδρδ» μφηε είκαζ γήηδια παεδηζηήξ απμδμπήξ ημο ζδςιέκμο ή 

πνμζθαιαακμιέκμο. Ξανά ηζξ πμθθέξ ιεηαθμνέξ ιε ακαθμνά ζηδκ υναζδ, ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ δεζηήξ ειπεζνίαξ, υηακ πνδζζιμπμζμφιε ηδ ιεηαθμνά εζηθή ζέαζε 

(moral vision) δεκ ακαθενυιαζηε ηυζμ ζηδ όξαζε (sight), έπμοιε κα ηάκμοιε 

πενζζζυηενμ ιε ηδκ ελόξαζε (insight), οπμζηδνίγεζ δ Denham, παίγμκηαξ ιε ηδκ 

πανήπδζδ ηςκ θεηηζηχκ ιμνθδιάηςκ πμο απμδίδμοκ ηζξ έκκμζεξ. Ποκδέεζ, ςξ εη 

ημφημο, ηδκ δεζηή ειπεζνία πενζζζυηενμ ιε ηδ βκχζδ ηαζ θζβυηενμ ιε ηδκ 

παεδηζηή πνυζθδρδ. Υξ ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ηδ βκχζδ, δ μπμία ζοιιεηέπεζ 

ζηζξ δεζηέξ ιαξ ηνίζεζξ, ακαθένεζ ηδ βθςζζζηή284 ηαζ ημζκςκζηή ιαξ αβςβή, ηδκ 

πνμζςπζηή ιαξ ζζημνία ηαζ ηδκ ζηακυηδηά ιαξ κα ζοθθμβζγυιαζηε. Ξνυηεζηαζ βζα 

ιζα βκςζηζηή πνυζθδρδ, δ μπμία είκαζ εκκμζμθμβζηά ηαζ μνεμθμβζηά μνβακςιέκδ, 

εκχ, ζοβπνυκςξ, ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ζζημνζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ πενζζηάζεζξ. Αοηή 

δ ζοβηεηνζιέκδ δμιή ηδξ βκςζηζηήξ πνυζθδρδξ ηδ δζαπςνίγεζ απυ ηδκ πνυζθδρδ 

ηςκ δεοηενεομοζχκ ζδζμηήηςκ ηαζ ηδ θένκεζ πζμ ημκηά ζηδκ ζηακυηδηα δζάηνζζδξ 

ηδξ απεζηυκζζδξ εκυξ πίκαηα. Ρμ βεβμκυξ υηζ ιπμνμφιε κα ακαβκςνίζμοιε ιζα 

πνάλδ, βζα πανάδεζβια ςξ πνμδμζία, μθείθεηαζ ηαηά πνχημκ ζηδ  ηαημπή ηδξ 

ζπεηζηήξ έκκμζαξ ηαζ ηαηά δεφηενμκ ζημ υηζ μνβακχκμοιε ιε έκα μνζζιέκμ ηνυπμ 

ηα ιδ δεζηά δεδμιέκα, δεκ οπμηείιεεα απθχξ ζε ιμνθζηέξ ζδζυηδηεξ, αθθά 

ζοιιεηέπμοιε ζηδ βέκκδζή ημοξ. (ΚΚΔ 66) Ζ πνμηεζκυιεκδ ακαθμβία ιε ηδ 

δζάηνζζδ ηςκ απεζημκζζηζηχκ ζδζμηήηςκ εκυξ πίκαηα, δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζηδ 
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 Wittgenstein 1980. Αναφζρεται ςτο  Denham 2000:57 
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 Κάτι που ζχει επιςθμάνει και ο McGinn. Βλ. 3
ο
  κεφάλαιο. 
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Denham κα επζζδιάκεζ ιζα πανάιεηνμ ηςκ δεζηχκ ειπεζνζχκ, δ μπμία, ηαηά η‟ 

άθθα, ηζξ ζοκδέεζ ιε ηζξ δεοηενεφμοζεξ ζδζυηδηεξ ηαζ ημ ιδ ζοκαβςβζηυ 

παναηηήνα ημοξ. Ζ παναηήνδζδ υηζ, αηυια ηζ ακ ηάπμζμξ ηαηέπεζ υθεξ ηζξ 

πθδνμθμνίεξ πμο εα ημκ αμδεμφζακ κα ακαβκςνίζεζ ζοβηεηνζιέκα 

ακαπαναζηαηζηά παναηηδνζζηζηά ζε έκα πίκαηα, δεκ είκαζ αέααζμ υηζ εα ημ 

ηαημνεχζεζ, ακαδεζηκφεζ ημ νυθμ πμο παίγεζ ή δεκ παίγεζ δ ζοκαβςβζηή δζαδζηαζία 

ηυζμ ζημκ εκημπζζιυ ηςκ απεζημκζζηζηχκ ζδζμηήηςκ υζμ ηαζ ζηδκ εηθμνά δεζηχκ 

ηνίζεςκ. Πδιεζςηέμκ υηζ δ Denham ακαθένεηαζ ζηδκ απμοζία ζοκεζδδηήξ 

ζοκαβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ θαζκμιεκμθμβζημφ ηφπμο ηαζ υπζ ζε ιία εη ηςκ οζηένςκ 

αζηζμθυβδζδ βεκεαθμβζημφ ηφπμο. Νζ απμθάζεζξ ιαξ ηαηά ηδκ ενιδκεία ηδξ 

ακαπανάζηαζδξ υπςξ ηαζ μζ δεζηέξ ιαξ ηνίζεζξ, ααζίγμκηαζ ζε ακηζδνάζεζξ ιαξ, 

υπζ ζε απθέξ αζζεδηδνζαηέξ εκηοπχζεζξ αθθά ζε ιμηίαα πμο αοηέξ πανμοζζάγμοκ 

υηακ μνβακχκμκηαζ απυ ηδ ζηέρδ ιαξ. (ΚΚΔ 71) Ρμ ζοβηεηνζιέκμ ζοιπέναζια 

αημθμοεεί δ επζζήιακζδ ηδξ ακαθμβίαξ ιεηαλφ δεζηήξ ηαζ μπηζηήξ ειπεζνίαξ ςξ 

πνμξ ηζξ μνβακςηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ. Πηδκ πενίπηςζδ εκυξ πίκαηα, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ημο Picasso, αοηυ πμο αθέπμοιε ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ ενιδκεοηζηέξ 

ιαξ ζηακυηδηεξ, ηδκ εκκμζμθμβζηή ιαξ οπμδμιή ηαζ ηδκ ελμζηείςζή ιαξ ιε ηζξ 

ζοιαάζεζξ ημο ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ ηέπκδξ, αθθά ηαζ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ηαθθζηέπκδ. Δπμιέκςξ, έπμοιε κα ηάκμοιε ιε πμθφ πενζζζυηενα γδηήιαηα, εηηυξ 

απυ ηδκ πνυζθδρδ βναιιχκ ηαζ πνςιάηςκ. Ποβηεηνζιέκα, έπμοιε κα ηάκμοιε 

ιε ηδκ πνυζθδρδ μνβακςιέκςκ ιμηίαςκ. Ρμ ίδζμ ζζπφεζ, mutatis mutandis, ηαζ 

βζα ηδκ ενιδκεία ιζαξ αηηζκμβναθίαξ. Ρμ πνυαθδια, ημ μπμίμ εβείνεηαζ, είκαζ ακ 

ηαζ μζ δεζηέξ ιαξ ειπεζνίεξ έπμοκ ημ ίδζμ παναηηδνζζηζηυ, υπςξ οπμζηδνίγεζ δ 

Denham. «ηακ αθέπμοιε έκα παναηηήνα ςξ ιμπεδνυ ή εοβεκζηυ», βνάθεζ, ηαζ 

«ιζα παναηήνδζδ ςξ αβεκή ή ιζα πνάλδ ςξ βεκκαζυδςνδ ή ηαηεκηνεπή, δε 

δζαηνίκμοιε απθέξ ηαζ ιδ ακαθφζζιεξ ζδζυηδηεξ, αθθά ιάθθμκ μνβακχκμοιε έκα 

θάζια πθδνμθμνζχκ ζε ζοβηεηνζιέκμ ιμηίαμ, έκα ιμηίαμ πμο ςξ υθμ εηδδθχκεζ 

πμζμηζηέξ ζδζυηδηεξ μζ μπμίεξ δεκ ακήημοκ ζε ηακέκα απυ ηα λεπςνζζηά ηιήιαηα 

εκυξ υθμο».285Γζ‟ αοηυ ηαζ ίζςξ δ ναζζμκαθζζηζηή πνμζέββζζδ ζηδκ δεζηή είκαζ 

μνευηενδ απυ ηδκ ειπεζνζζηζηή, ηάηζ, ςζηυζμ, πμο δεκ δέπεηαζ δ Denham. 

 

Έκζηαζδ δεφηενδ: μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ δεκ ζοκδέμκηαζ ιυκμ αζηζαηά αθθά ηαζ 

θμβζηά ιε ηζξ ιδ δεζηέξ ζηζξ μπμίεξ επζβίβκμκηαζ. Ζ Denham επζζδιαίκεζ ζηδκ 

ανπή ηδ ιδ ακαβςβζηή ιμνθή ηδξ ζπέζδξ ηδξ επζβέκεζδξ. Ακηίεεηα, ςζηυζμ, απυ 

ηζξ δεοηενεφμοζεξ ζδζυηδηεξ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ αζηζαηά ιε ηζξ πνςηεφμοζεξ, μζ 

δεζηέξ ζδζυηδηεξ ζπεηίγμκηαζ θμβζηά ιε ηζξ ιδ δεζηέξ ζηζξ μπμίεξ επζβίβκμκηαζ. Ν 

πίκαηαξ ημο Picasso επζζηναηεφεηαζ πάθζ βζα κα ακαδείλεζ ηδκ μιμζυηδηα, δ μπμία 

οπάνπεζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ, ιεηαλφ δεζηχκ ηαζ απεζημκζζηζηχκ/ακαπαναζηαηζηχκ 

ζδζμηήηςκ ηαζ ηδκ έθθεζρδ ακαθμβίαξ ακάιεζα ζηζξ δεζηέξ ηαζ ηζξ δεοηενεφμοζεξ 

ζδζυηδηεξ. 

 

Έκζηαζδ ηνίηδ: «Νζ ηνίζεζξ βζα ηζξ δεοηενεφμοζεξ ζδζυηδηεξ είκαζ ηοπζηά οπυθμβεξ 

ζε ζηαεενά ηνζηήνζα μνευηδηαξ, ηα μπμία αθήκμοκ ιζηνά πενζεχνζα βζα 
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ακηζηνμουιεκεξ ηνίζεζξ. Ακηίεεηα, μζ δεζηέξ ηνίζεζξ ζοβηεηνζιέκςκ πενζπηχζεςκ 

ζοπκά δζαθένμοκ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ ζοβηνμφμκηαζ, εκχ αοηέξ μζ ζοβηνμφζεζξ 

είκαζ εκίμηε ιδ επζθφζζιεξ.» (ΚΚΔ  81) Ρα ενςηήιαηα ηα μπμία ααίαζηα 

πνμηφπημοκ απ‟ ηδκ πνμδβμφιεκδ επζζήιακζδ, υπςξ ακαβκςνίγεζ ηαζ δ Denham, 

είκαζ δφμ: α) ιπμνμφιε κα ελαζθαθίζμοιε βζα ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ ηα βκςζηζηά 

δζαπζζηεοηήνζα ηςκ δεοηενεομοζχκ ζδζμηήηςκ, πςνίξ κα ημοξ ζηενήζμοιε ηδκ 

ακαβκχνζζδ ηδξ δζαθμνμπμίδζήξ ημοξ ηαζ α) ιήπςξ μ δεζηυξ θυβμξ απμηοβπάκεζ 

κα ζηακμπμζήζεζ ηα ηνζηήνζα αθδεείαξ ηςκ απμθακηζηχκ ηνίζεςκ. Γζα κα 

απακηδεμφκ αοηά ηα ενςηήιαηα, δ Denham εεςνεί απαναίηδημ κα απακηδεεί 

πνμδβμοιέκςξ ημ ενχηδια ζπεηζηά ιε ηζξ πνμτπμεέζεζξ, ηζξ μπμίεξ εέημοιε, 

πνμηεζιέκμο μπμζαδήπμηε εηθμνά κα απμηεθεί βκήζζμ οπμρήθζμ βζα ηδκ απυδμζδ 

αθδεμηζιχκ, ηαεχξ, επίζδξ, ηαζ ημ ενχηδια ημ μπμίμ αθμνά ημ ααειυ ζημκ μπμίμ 

μζ δεζηέξ δζαηοπχζεζξ ζηακμπμζμφκ αοηέξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ.  

 

 

6.2 iii. Ηζηθή, αιήζεηα, γλώζε θαη ηα θαηάιιεια εσαηζζεηοποηεκέλα 

σποθείκελα 

 

Ξμθφ απθά ηαζ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πναβιάηεοζδξ, δ Denham 

εεςνεί υηζ ιπμνμφιε κα ανηεζημφιε ζε ιζα πνμεεςνδηζηή έκκμζα ηδξ αθήεεζαξ, δ 

μπμία πενζμνίγεηαζ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ημο αζηήιαημξ βζα ηαηάθθδθδ ζοκηαηηζηή 

δζαηφπςζδ ηαζ εκκμζμθμβζηή πεζεανπία. Πηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, απμηθείμκηαζ, βζα 

πανάδεζβια, εηθνάζεζξ πνμζηαηηζηέξ ή ενςηδιαηζηέξ ςξ οπμρήθζεξ βζα ηδκ 

απυδμζδ αθδεμηζιήξ, εκχ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ απαζηείηαζ μζ 

πνδζζιμπμζμφιεκεξ έκκμζεξ κα οπαημφμοκ ζε ηάπμζα ηνζηήνζα μνευηδηαξ. Ρμ 

επυιεκμ ενχηδια πμο εέηεζ είκαζ ακ μ δεζηυξ θυβμξ ακηαπμηνίκεηαζ ζε αοηέξ ηζξ 

εθάπζζηεξ πνμτπμεέζεζξ. Ζ απάκηδζδ ηδξ Denham είκαζ υηζ μζ πενζβναθζηέξ, 

ιεζηέξ έκκμζεξ ηδξ δεζηήξ δζέπμκηαζ απυ ηνζηήνζα μνευηδηαξ. Γζα πανάδεζβια, 

εεςνεί αδζαιθζζαήηδημ  υηζ είκαζ αθδεήξ δ εέζδ, «δ δμοθεία είκαζ άδζηδ». (ΚΚΔ 

85) Έηζζ, πνμαάθθεζ ημ αίηδια υηζ δζαηοπχζεζξ μζ μπμίεξ πενζέπμοκ, μοζζαζηζηά, 

πενζβναθζηά εφνςζηεξ δεζηέξ έκκμζεξ, οπυηεζκηαζ ζηα ηνζηήνζα αθήεεζαξ ηαζ υηζ ημ 

αίηδια αοηυ ιπμνεί ιυκμ κα αιθζζαδηδεεί ακ δζαπζζηςεεί απυηθζζδ ζηζξ ηνίζεζξ 

οπμηεζιέκςκ, ηα μπμία εεςνμφκηαζ ηαηάθθδθα. Υξ ηαηάθθδθα εεςνμφκηαζ ηα 

οπμηείιεκα, ηα μπμία έπμοκ αιμζααία ηαηακμδζζιυηδηα, δδθαδή εα πνέπεζ κα 

είκαζ «ανημφκηςξ ζοκαοημονβμί ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ 

ακηζθαιαάκμκηαζ, πενζβνάθμοκ, ακηζδνμφκ ηαζ ζηέθημκηαζ βζα ημκ ηυζιμ βφνς 

ημοξ, χζηε κα ακαβκςνίγμοκ ζοβηεηνζιέκα ζδιεία δζαθμνμπμίδζδξ».286  Ξαν‟ υθμ 

πμο μζ πνμτπμεέζεζξ, μζ μπμίεξ απαζημφκηαζ βζα κα εεςνδεμφκ ηαηάθθδθα δφμ 

οπμηείιεκα, πενζμνίγμοκ ηζξ  ηνίζεζξ πμο εα ιπμνμφζακ κα εεςνδεμφκ ςξ 

ακηαβςκζζηζηέξ ιε ζοκμπή, μζ ηεθεοηαίεξ δεκ εηθείπμοκ ηεθείςξ, ηαεχξ 

παναιέκμοκ μζ ζζπκέξ βεκζηέξ δεζηέξ έκκμζεξ, υπςξ ημ ηαθυ ηαζ ημ ηαηυ, ημ μνευ 

ηαζ ημ εζθαθιέκμ, μζ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ ζηζξ απμθάζεζξ βζα ημ πςξ εα υθεζθε 

ηάπμζμξ κα δνα. Κένμξ ημο πνμαθήιαημξ, ημ μπμίμ δδιζμονβεί ηζξ απμηθίζεζξ, 
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εκημπίγεζ δ Denham ζηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ δεζηχκ υρεςκ πμο πανμοζζάγεζ ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ πενίζηαζδ. Ακάθμβα ιε ηδκ υρδ ζηδκ μπμία εκημπίγεηαζ ημ αάνμξ 

ηδξ απυθαζδξ πνμηφπημοκ δζαθμνεηζηέξ επζηαβέξ πενί ημο πναηηέμο. Π‟ αοηυ, 

αηνζαχξ, ημ ζδιείμ εζηζάγεζ δ Denham ηδκ απυδεζλδ ηδξ αηαηαθθδθυηδηαξ ηδξ 

ακαθμβίαξ ακάιεζα ζηζξ δεζηέξ ηαζ ηζξ δεοηενεφμοζεξ ζδζυηδηεξ, μζ μπμίεξ δεκ 

επζηνέπμοκ, θοζζηά, δζαθμνεηζηέξ επζηαβέξ πενί ημο πναηηέμο  (απυ ηαηάθθδθα 

οπμηείιεκα) αθθά ηαζ ηδκ απυδεζλδ ηδξ πεναζηένς μιμζυηδηαξ ιε ηζξ 

απεζημκζζηζηέξ ζδζυηδηεξ. Αοηή ηδ ζοβηεηνζιέκδ μιμζυηδηα επζδζχηεζ κα ημκίζεζ δ 

Denham, επζζδιαίκμκηαξ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ, υπςξ αοηά δζαβνάθμκηαζ ζηδκ 

δεζηή ζφβηνμοζδ ημο Θνέμκηα ηαζ ηδξ Ακηζβυκδξ ζηδκ ηναβςδία ημο Πμθμηθή. 

 

 Ξαναημθμοεχκηαξ ηδ ζφβηνμοζδ ηαζ πνμαάθθμκηαξ ημ ημζκυ εκκμζμθμβζηυ 

έδαθμξ ηαζ ηδ βκχζδ ηςκ  αλζχκ, ηζξ μπμίεξ επζηαθμφκηαζ μζ ήνςεξ ηδξ ηναβςδίαξ 

ηαζ μζ μπμίεξ ημοξ οπαβμνεφμοκ εη δζαιέηνμο ακηίεεηεξ επζθμβέξ πνάλεςκ, δ 

Denham απανζειεί ηνία παναηηδνζζηζηά ηδξ δεζηήξ θαζκμιεκμθμβίαξ, ηα μπμία 

απμηοπχκμκηαζ ηαηά ηδκ ελέθζλδ ηδξ ηναβςδίαξ ηαζ εκζζπφμοκ ηδκ ακαθμβία ηςκ 

δεζηχκ ζδζμηήηςκ ιε ηζξ απεζημκζζηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ένβςκ ηέπκδξ.  Ρα 

παναηηδνζζηζηά αοηά είκαζ ηα ελήξ: α) μζ ίδζεξ θοζζηέξ πενζζηάζεζξ ιπμνμφκ κα 

θακενχκμοκ πθήεμξ δεζηχκ υρεςκ, α) ημ αθήβδια ηδξ Αληηγόλεο δείπκεζ υηζ μ 

πνμζακαημθζζιυξ ηδξ πνμζμπήξ ζε δζαθμνεηζηή δεζηή υρδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

ζοβηνμουιεκεξ πναηηζηέξ ηνίζεζξ, ηαεχξ δ μνβάκςζδ υζςκ παναηδνμφκηαζ ζε 

δζαθμνεηζηά ιμηίαα, μδδβεί ηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ επζθμβέξ δνάζδξ. Πηδκ πενίπηςζδ 

ημο Θνέμκηα, «δ πνμδμζία», «δ οπαημή ζηδκ ελμοζία» ηαζ «δ πμθζηζηή οπαημή» 

ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Ακηζβυκδξ «δ μζημβεκεζαηή πίζηδ» ηαζ «δ οπαημή ζημοξ 

εείμοξ κυιμοξ» επζθέβμκηαζ ςξ απμηέθεζια ηδξ ζφκεεζδξ αοηχκ ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ ιμηίαςκ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ηα ζοβηεηνζιέκα ιμηίαα οπαβμνεφμοκ 

ηδ ζηάειζζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ αοηχκ υρεςκ, ηζξ μπμίεξ επέθελακ μζ ήνςεξ ιε 

ζημπυ κα ακαθάαμοκ δνάζδ ηαζ, ηέθμξ, β) δ ηναβςδία πανμοζζάγεζ ημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ είκαζ δοκαηυκ κα απμηθίκμοκ ιεηαλφ ημοξ μζ δεζηέξ υρεζξ, αηυιδ ηζ 

υηακ ανίζημκηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ίδζμο πθέβιαημξ αλζχκ -δ Ακηζβυκδ ηαζ μ 

Θνέμκηαξ ακαβκςνίγμοκ  ηζξ ίδζεξ αλίεξ ακ ηαζ πνμζςνζκά επζθέβμοκ κα ηζξ 

παναηάιρμοκ-. Κε ηέημζεξ πνμτπμεέζεζξ δ απυηθζζδ δεκ εα ήηακ πμηέ δοκαηή 

ηαηά ηδκ ακηίθδρδ ηςκ δεοηενεομοζχκ ζδζμηήηςκ, εκχ είκαζ απμθφηςξ 

μοζζαζηζηή ηαηά ηδκ ακηίθδρδ ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ. Υζηυζμ, μζ απμηθίζεζξ ή ηαζ 

ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ δζαθμνεηζηχκ οπμηεζιέκςκ δεκ 

ιπμνμφκ κα βίκμοκ δεηηέξ πςνίξ πενζμνζζιμφξ ηαζ πςνίξ κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ, 

ηαηά ηδ εεχνδζή ιαξ, ηδ ζπεηζημηναηία, βζ‟ αοηυ ημ επυιεκμ ενχηδια, ημ μπμίμ 

απαζπμθεί ηδ Denham ηαζ ηάεε  δεζηυ βκςζζμηνάηδ είκαζ ςξ πμο ιπμνεί κα 

θεάζεζ αοηή δ δζαθςκία. 

 

Ξνμηεζιέκμο κα οπμζηδνίλεζ ηδκ βκςζζμηναηζηή άπμρδ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ηδξ 

δεζηήξ ζηδ θμβμηεπκία, είδαιε υηζ δ Denham ακέδεζλε έκα παναηηδνζζηζηυ ηςκ 

δεζηχκ εκκμζχκ, ημ μπμίμ θαίκεηαζ κα παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζημοξ ζζπονζζιμφξ 

πενί ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ δεζηχκ δζαηοπχζεςκ κα εηθνάζμοκ αθδεείξ 
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ηνίζεζξ. Ρμ παναηηδνζζηζηυ αοηυ είκαζ δ ελάνηδζδ ηςκ δεζηχκ εκκμζχκ απυ ηζξ 

δεζηέξ ηνίζεζξ ιαξ, ελάνηδζδ δ μπμία, ζε ηεθζηή ακάθοζδ, θακενχκεζ ηδκ ηάζδ 

ιαξ κα ακηαπμηνζκυιαζηε ζηα πνάβιαηα ςξ εάκ αοηά κα ζηακμπμζμφκ ηζξ δεζηέξ 

ηνίζεζξ. Κε ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ δεζηχκ εκκμζχκ ςξ εκκμζχκ αλζμθμβζηχκ 

υρεςκ ηαζ ιε ηδκ έιθαζδ ζηδκ πεναζηένς ακαθμβία ημοξ ιε ηζξ απεζημκζζηζηέξ 

ζδζυηδηεξ, δ Denham επζπεζνεί κα θςηίζεζ πθεονέξ ηδξ δεζηήξ ειπεζνίαξ, ηζξ μπμίεξ 

απέηνοπηε δ παναδμζζαηή ηδξ ζοζπέηζζδ ιε ηζξ δεοηενεφμοζεξ ζδζυηδηεξ. 

Ποβηεηνζιέκα, επζζδιαίκεζ υηζ α) μζ δεζηέξ πεπμζεήζεζξ ζοπκά δεκ 

επζαεααζχκμκηαζ ιέζς θμβζηήξ ζοκαβςβήξ, α) μζ ιδ δεζηέξ ζοκεήηεξ, ζηζξ μπμίεξ 

επζβίβκμκηαζ μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ, απμηεθμφκ ζοπκά αζηίεξ βζα ηζξ ηνίζεζξ ιαξ ηαζ 

υπζ απθχξ αζηζαηέξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ β) μζ πνμεηηάζεζξ ηςκ δεζηχκ εκκμζχκ δεκ 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ζηαηζζηζηά ηακμκζηέξ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ, αθθά απυ οπμηείιεκα 

ηα μπμία ζοιιεηέπμοκ ζημκ δεζηυ θυβμ ηαζ ηα μπμία επζδεζηκφμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ 

ακαβκχνζζδ ηςκ ηακυκςκ ημο δεζημφ θυβμο. Δδχ πάθζ θαίκεηαζ κα πνεζαγυιαζηε 

ιζα ιάθθμκ ναζζμκαθζζηζηή/μνεμθμβζζηζηή ηαζ υπζ ειπεζνζζηζηή εεχνδζδ ημο 

πεδίμο ηδξ δεζηήξ.  Ζ Denham ςζηυζμ παναδέπεηαζ υηζ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ακαβκχνζζδ πνέπεζ κα θεπεμφκ πενζζζυηενα, ακ εέθμοιε κα ακηζιεηςπίζμοιε 

δζαθςκίεξ ζακ αοηή ημο Θνέμκηα ηαζ ηδξ Ακηζβυκδξ, δζαπςνίγμκηαξ ηζξ ηνίζεζξ 

πμο απμηεθμφκ ηνζηήνζα ημο δεζημφ θυβμο απ‟ αοηέξ πμο απμηοβπάκμοκ κα 

δζαδναιαηίζμοκ αοηυ ημ νυθμ.  

Ξνμηεζιέκμο δ Denham κα απμθφβεζ ημκ ηίκδοκμ κα οζμεεηήζεζ ιζα ζζπκή έκκμζα 

δεζηήξ βκχζδξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ ακαβκχνζζδ ηςκ ηακυκςκ ημο δεζημφ 

θυβμο πνμζδζμνίγεζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ οπμηεζιέκςκ, ηα μπμία ζοιιεηέπμοκ 

ζ‟ αοηυκ ηαζ μζ ανιυγμοζεξ δεζηέξ ηνίζεζξ πενζμνίγμκηαζ ιυκμ ζηδκ 

ηαηαθθδθυηδηά ημοξ βζα ηδ δζενεφκδζδ ηδξ αθήεεζαξ, πνμπςνά ζηδκ ελέηαζδ ηδξ 

έκκμζαξ ηδξ αθήεεζαξ, ηδκ μπμία πνέπεζ κα ζηακμπμζμφκ μζ πνμτπμεέζεζξ ημο 

δεζημφ θυβμο, μζ μπμίεξ ακαθένεδηακ παναπάκς. 

 

Ζ Denham δδθχκεζ υηζ δ επζπεζνμφιεκδ πνμζέββζζδ ηδξ αθήεεζαξ εα είκαζ 

ιζκζιαθζζηζηή, εκκμχκηαξ ι‟ αοηυ υηζ δεκ εα είκαζ εθανιυζζιδ ζ‟ μπμζμδήπμηε 

πενζαάθθμκ θυβμο, αθθά εα κμδιαημδμηείηαζ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ 

ζογήηδζδξ 287  ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, επζπεζνεί κα δζαπςνίζεζ δφμ δζαθμνεηζηέξ 

ιζκζιαθζζηζηέξ υρεζξ ηδξ αθήεεζαξ, πνμηεζιέκμο κα δζεοηνζκίζεζ ηδκ υρδ ηδκ 

μπμία πνδζζιμπμζεί δ ίδζα. Ξνυηεζηαζ βζα ηδ ζοζηαθηζηή υρδ ηαζ ηδκ υρδ ημο 

Crispin Wright. 288 Ζ Denham ζοκηάζζεηαζ ιε ηδκ άπμρδ ημο Wright πενί 

αθήεεζαξ, εκχ ακηζηίεεηαζ ζηδκ ηαεανή ζοζηαθηζηή άπμρδ, δ μπμία δεκ δέπεηαζ 

υηζ δ αθήεεζα έπεζ ημκ παναηηήνα ζδζυηδηαξ, εεςνχκηαξ ηδκ ςξ απθή επζηφνςζδ 

ηδξ ηάεε δζαηφπςζδξ, δδθαδή ζακ κα αβάγμοιε απθχξ ηα εζζαβςβζηά ηαζ κα 
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 O Wright  αντιτίκεται ςτθν υιοκζτθςθ ςυςταλτικϊν τφπων αλικειασ που αντικακιςτοφν τθν αλικεια με τθ 
βεβαιωςιμότθτα  ι  αρνοφνται το βεβαιωτικό ι αποφαντικό χαρακτιρα των δθλϊςεων οριςμζνων περιοχϊν 
λόγου και προτείνει μία μινιμαλιςτικι μεν αλλά αρκετά εφρωςτθ εκδοχι τθσ αλικειασ που ικανοποιεί τισ 
αρχικζσ μασ διαιςκιςεισ για το περιεχόμενο τθσ ζννοιασ. (Ρρβλ. για διεξοδικότερθ ςυηιτθςθ Βιρβιδάκθσ 
2009: 86-93 και Engel 2000: 83 και εξισ). Επίςθσ βλ. τθ ςχετικι ςυηιτθςθ ςτο 3

ο
 κεφάλαιο αυτισ τθσ μελζτθσ. 
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επακαδζαηοπχκμοιε ημ πενζεπυιεκυ ηδξ (απεηζαγσγηθό ζρήκα). Ν Wright 

δζαθςκεί ι‟ αοηή ηδκ ηεθεοηαία άπμρδ πενί ηδξ αθήεεζαξ, ηαεχξ, υπςξ 

οπμζηδνίγεζ, απμηοβπάκεζ κα δζαπςνίζεζ ηδκ πενίπηςζδ πμο ιζα πνυηαζδ είκαζ 

δζηαζμθμβδιέκδ απυ ηδκ πενίπηςζδ πμο είκαζ αθδεήξ. Ακη‟ αοημφ, πνμηείκεζ ιζα 

ιζκζιαθζζηζηή άπμρδ βζα ηδκ αθήεεζα, δ μπμία λεηζκά απυ ημ απεζζαβςβζηυ ζπήια 

ηδξ ζοζηαθηζηήξ ακηίθδρδξ ηδξ αθήεεζαξ, επεηηείκεηαζ, υιςξ, ηαζ ζ‟ άθθεξ ανπέξ, 

υπςξ υηζ ζε ηάεε αεααζχζζιμ πενζεπυιεκμ ακηζζημζπεί ιζα αεααζςηζηή άνκδζδ, υηζ 

ηάεε πενζεπυιεκμ είκαζ αθδεέξ ζηδκ πενίπηςζδ ηαζ ιυκμ πμο ακηζζημζπεί ζηα 

πνάβιαηα, υηζ πενζβνάθεζ ηα πνάβιαηα υπςξ είκαζ ...ηαζ αηυιδ υηζ αθήεεζα ηαζ 

εββοδιέκδ αεααζςζζιυηδηα είκαζ δζαηνζηέξ έκκμζεξ. 289  Ν θυβμξ, ημο μπμίμο ηα 

ηνζηήνζα μνευηδηαξ ζηακμπμζμφκ ηζξ παναπάκς ανπέξ, είκαζ έκαξ θυβμξ, ημο 

μπμίμο μζ δδθςηζηέξ πνμηάζεζξ άπημκηαζ ηδξ αθδεείαξ.   

 

Ζ Denham ζοιθςκεί ιε ημ Wright υηζ δ δεζηή πενκά επζηοπχξ ηδ δμηζιαζία ηδξ 

αθήεεζαξ, ακ, αέααζα, εεςνήζμοιε ηδ ιζκζιαθζζηζηή αθήεεζα ςξ δείηηδ ηδξ 

αθήεεζαξ, ηδκ μπμία πενζέπεζ έκαξ θυβμξ.  Αοηυ, υιςξ, ημ μπμίμ απαζπμθεί ηδ 

Denham είκαζ ακ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα απμδμεεί ζηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ βκςζηζηυ 

πενζεπυιεκμ ηαζ υπζ απθχξ κα ελαζθαθζζηεί δ πνμτπυεεζδ υηζ αοηέξ ζοκδέμκηαζ 

ιε ιζα ιζκζιαθζζηζηή έκκμζα αθήεεζαξ. Ζ απάκηδζδ, θμζπυκ ζημ ενχηδια ακ, 

έπμκηαξ ελαζθαθίζεζ ιζα έκκμζα αθδεείαξ βζα ημκ δεζηυ θυβμ, ιπμνμφιε, 

ηαοηυπνμκα, κα απμδχζμοιε ζ‟ αοηυκ ηαζ ηδ βκςζηζηή δζάζηαζδ, μδδβεί ζηδκ 

ακαβκχνζζδ υηζ απαζηείηαζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ηδ ζφβηθζζδ ηνίζεςκ. 

Ποβηεηνζιέκα, δ ζφβηθζζδ απυρεςκ ζπεηζηά ιε ηδ ιυδα δεκ ηαεζζηά ημ ζπεηζηυ 

θυβμ βκςζηζηυ, ηαεχξ, βζα κα ζοιαεί αοηυ, απαζηείηαζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ηδκ 

εηδήθςζδ ιζαξ ηάζδξ ακηαπυηνζζδξ ζηζξ ηαηαζηάζεζξ ημο ηυζιμο, υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, δ ζφβηθζζδ απυρεςκ κα ελδβείηαζ ζηδ αάζδ ιζαξ αηνζαμφξ 

πενζβναθήξ αοηχκ ηςκ ηαηαζηάζεςκ. (ΚΚΔ 105) Ζ Denham, ζηδ ζοκέπεζα, 

ακαγδηά ημοξ δείηηεξ ηδξ ακαπαναζηαηζηυηδηαξ ημο θυβμο ηαζ ακανςηζέηαζ ακ 

αοημί ζηακμπμζμφκηαζ απυ ημκ δεζηυ θυβμ. Έκαξ δείηηδξ ακαπαναζηαηζηυηδηαξ ημο 

θυβμο απμδίδεηαζ ζημκ Gil Harman290 ηαζ απαζηεί μ θυβμξ κα πενκά ημκ έθεβπμ 

ηδξ ηαθφηενδξ ελήβδζδξ. Ξνμηεζιέκμο, δδθαδή, βζα ημκ δεζηυ θυβμ, μζ δεζηέξ 

ζδζυηδηεξ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ δ ηαθφηενδ ελήβδζδ ηςκ αθδεχκ 

πεπμζεήζεςκ, ηζξ μπμίεξ αοηυξ εηθνάγεζ.  Ν δεζηυξ θυβμξ δεκ θαίκεηαζ κα ιπμνεί 

κα ζηακμπμζήζεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηνζηήνζμ, δζυηζ μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ είκαζ αζηζαηά 

αδνακείξ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ, ακηίεεηα απυ ηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ, μζ μπμίεξ 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ αζηζαηέξ ελδβήζεζξ ηαζ άθθςκ θαζκμιέκςκ, μζ 

δεζηέξ είκαζ ακαβηαίμ κα ηαηαβναθμφκ απυ έκα κμήιμκ μκ, αθμφ απυ ιυκεξ ημοξ 

δεκ ελδβμφκ ηίπμηα. Ζ Denham εεςνεί υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηνζηήνζμ δεκ είκαζ 

μφηε επανηέξ μφηε ακαβηαίμ (ΚΚΔ 108),  βζαηί, παν‟ υθμ πμο δεκ 

ακηαπμηνζκυιαζηε ζε ακελάνηδηεξ απυ ημ κμο ζδζυηδηεξ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ 
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ηςκ πνςιάηςκ, ηςκ ζπεδζαζηζηχκ ζδζμηήηςκ, ηςκ ανζειχκ291  η.α., εκ ημφημζξ 

έπμοιε ηδκ αίζεδζδ υηζ ακηαπμηνζκυιαζηε, ημοθάπζζημκ εκ ιένεζ, ζε ιία 

ακελάνηδηδ απυ ημ κμο πναβιαηζηυηδηα, ηαεχξ μζ θμνείξ ηςκ ζδζμηήηςκ, ζηζξ 

μπμίεξ ακηαπμηνζκυιαζηε, ηαεμνίγμοκ, ςξ έκα ααειυ, ηζξ ακηζδνάζεζξ ιαξ, αθμφ 

μζ εοαζζεδζίεξ ιαξ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ακηζδνάζεςκ 

ιαξ.  Ρμ βεβμκυξ αοηυ απμηθείεζ ημ ακαπαναβςβζηυ ιένμξ ηδξ ακαπανάζηαζδξ, 

δεκ απμηθείεζ, υιςξ, ηαζ ηδκ ακαπανάζηαζδ, βζαηί πενζθαιαάκεζ ημ ζημζπείμ ηδξ 

ζηαεενυηδηαξ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ έκα ακενχπζκμ οπμηείιεκμ, ημ μπμίμ θεζημονβεί 

ηακμκζηά, εα εηθένεζ ηδκ ίδζα ηνίζδ, υηακ μζ ζοκεήηεξ ηςκ δεδμιέκςκ είκαζ μζ 

ίδζεξ, αηυιδ ηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ πενζζηάζεζξ. Ρμ βεβμκυξ υηζ ελαζθαθίγεηαζ δ 

ζηαεενυηδηα, ακελάνηδηα απυ ημ ακ δ ηνίζδ απμηεθεί ακαπανάζηαζδ ή υπζ, έπεζ, 

ηαηά ηδ Denham, ήδδ ακαδείλεζ ηδ ζδιαζία ηδξ ηνίζδξ ζπεηζηά ιε ηζξ 

ζπεδζαζηζηέξ, δεοηενεφμοζεξ ηαζ ανζειδηζηέξ ζδζυηδηεξ ζε έκα επίπεδμ πμθφ πζμ 

ορδθυ απυ ηδκ απθή ζφκδεζδ ιε ηδ ιζκζιαθζζηζηή έκκμζα ηδξ αθδεείαξ ηαζ, 

ηαοηυπνμκα, ακαδεζηκφεζ ημκ βκςζηζηυ ηδξ παναηηήνα. Ρμ επυιεκμ ενχηδια 

εφθμβα αθμνά ημ ακ δ δεζηή ειπίπηεζ ζ‟ αοηή ηδκ ηαηδβμνία ηδκ ηνίζεςκ, μζ 

μπμίεξ  ζηακμπμζμφκ ημ ηνζηήνζμ ηδξ ζηαεενυηδηαξ. 

Ζ Denham απακηά εεηζηά ζημ παναπάκς ενχηδια, ηαεχξ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

ζημκ δεζηυ θυβμ δεκ πεηοπαίκμοιε πάκηα ζοιθςκία ηαζ, ανηεηέξ θμνέξ, μφηε ηακ 

ζφβηθζζδ, ςζηυζμ, δεκ είιαζηε δζαηεεεζιέκμζ κα ακεπημφιε ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ, 

υπςξ ακεπυιαζηε, βζα πανάδεζβια ζε εέιαηα βμφζημο. Ρμ ζοιπέναζιά ηδξ είκαζ 

υηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ θυβμξ είκαζ κε αλεθηηθόο ζε απνθιίζεηο, ημοθάπζζημκ εκυξ 

ααειμφ. (divegence intolerance: DI) Ζ εθανιμβή αοημφ ημο ηνζηδνίμο ζηζξ 

δεζηέξ ηνίζεζξ ζδιαίκεζ υηζ, a priori, μπμζαδήπμηε δζαθμνμπμίδζδ απμδίδεηαζ ζε 

βκςζηζηή αζημπία εη ιένμοξ ημο οπμηεζιέκμο, δδθαδή ή ζε δοζθεζημονβία ηςκ 

θεζημονβζχκ ημο ή ζε αηαηαθθδθυηδηα ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ζοκεδηχκ. Αοηυξ μ 

εη ηςκ πνμηένςκ ηαεμνζζιυξ ζημ παναηηήνα ημο ζοβηεηνζιέκμο ηνζηδνίμο δεκ 

ιπμνεί κα δζηαζμθμβδεεί απυ ημ ηνζηήνζμ ηδξ ζφβηθζζδξ, βζαηί, αηυιδ ηζ ακ 

εεςνμφζαιε υηζ μζ  δζαθμνμπμζήζεζξ μθείθμκηαζ ζε άβκμζα ή ζθάθια, αοηυ εα 

ήηακ ιζα εη ηςκ οζηένςκ ζοκέπεζα ηδξ ηοπαίαξ ζφιπηςζδξ ηςκ ακηζδνάζεχκ ιαξ. 

Ακηίεεηα, ζηδκ πενίπηςζδ ημο ηνζηδνίμο ηδξ κε αλνρήο ηεο απόθιηζεο, αοηυ, ημ 

μπμίμ οπμκμείηαζ, είκαζ υηζ οπάνπεζ μ ζςζηυξ ηνυπμξ ηνίζδξ, ακελάνηδηα ακ αοηυξ 

εα μδδβήζεζ έκα οπμηείιεκμ ζε ζφβηθζζδ ιε άθθα.  

Ζ ακαγήηδζδ ημο ζημζπείμο εηείκμο, ημ μπμίμ ηαεζζηά ηδ δζαθμνμπμίδζδ ζηδκ 

ακηαπυηνζζδ υπζ απθχξ εέια ζδζμζοβηναζίαξ, αθθά εθαηηςιαηζηυηδηαξ, 

ζοκεπίγεηαζ ηαζ ζε άθθμοξ πζεακμφξ πανάβμκηεξ. Θα ιπμνμφζε δ δζάηνζζδ ιεηαλφ 

βκςζηζηχκ ηαζ ζοβηζκδζζαηχκ δζαζηάζεςκ ή ζηακμηήηςκ κα ελαζθαθίζεζ αοηυ ημ 

ηνίζζιμ ζημζπείμ; Δλανηάηαζ, δδθαδή, μ βκςζηζηυξ ή ιδ βκςζηζηυξ παναηηήναξ 

ηςκ ηνίζεχκ ιαξ απυ ηδκ πδβή, απ‟ ηδκ μπμία απμννέμοκ: κυδζδ δ μπμία 

ακαγδηά ηδκ αθήεεζα ή ζοβηζκήζεζξ μζ μπμίεξ πνμηαθμφκ επζεοιίεξ ηαζ ηίκδηνα 
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πνάλεςκ; Ζ Denham εεςνεί ηδκ πνμζπάεεζα αοηή ενιδκείαξ ημο ηνζηδνίμο ηδξ 

(DI) ςξ επακεζζαβςβή ηδξ δζάηνζζδξ ιεηαλφ ηνίζεςκ, μζ μπμίεξ άπημκηαζ ηδξ 

αθήεεζαξ, ηαζ ηνίζεςκ, μζ μπμίεξ απθχξ εηθνάγμοκ πνμζςπζηά ζοκαζζεήιαηα, 

αοηή ηδ θμνά ζημ επίπεδμ ηςκ πδβχκ ημοξ, ηςκ κμδηζηχκ ζηακμηήηςκ απυ ηζξ 

μπμίεξ δζαιμνθχκμκηαζ ηαζ ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγμκηαζ. Ζ ελάνηδζδ ημο ηνζηδνίμο απ‟ 

αοηή ηδ δζάηνζζδ εα ιαξ μδδβμφζε, ζφιθςκα ιε ηδκ ακάθοζδ ημο Crispin 

Wright,292 ζημ ηνζηήνζμ ημο  Γλσζηηθνύ Διέγρνπ (απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα). Ζ 

δζαθμνά ημο ζοβηεηνζιέκμο ηνζηδνίμο απυ ημ ηνζηήνζμ πμο εέηεζ Denham είκαζ 

υηζ δ Denham δεκ ελδβεί ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ, ηδκ μπμία μ Wright 

ηδκ απμδίδεζ ζε βκςζηζηή αζημπία, αθθά απθχξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ δζαθμνμπμίδζδ 

δεκ είκαζ ακεηηή.  Κε άθθα θυβζα μ Wright, ζζπονίγεηαζ υηζ έκαξ θυβμξ είκαζ 

ακαπαναζηαηζηυξ, υηακ θακενχκεζ Γλσζηηθό έιεγρν, υηακ, δδθαδή, μζ 

δζαθμνεηζηέξ ηνίζεζξ ιπμνμφκ κα απμδμεμφκ ζε βκςζηζηή αζημπία.  

Δίκαζ εφθμβμ, θμζπυκ κα πνμηφρεζ ημ ενχηδια ιε πμζμ ηνυπμ απμθαζίγεζ ηακείξ  

ακ δ δζαθμνά απυρεςκ μθείθεηαζ ζε βκςζηζηή αζημπία. Κζα δοκαηή πνμζέββζζδ 

εα ήηακ, ζφιθςκα ιε ηδ Denham, κα ηαεμνίζμοιε πμζεξ ακηζδνάζεζξ θμβίγμκηαζ 

ςξ βκςζηζηέξ, αθθά μ Wright δεκ επζθέβεζ αοηή ηδκ πνμζέββζζδ, πνμηζιχκηαξ κα 

ακαεέζεζ ζημκ εκ δοκάιεζ  βκςζζμηνάηδ κα ελδβήζεζ πςξ θηάκμοιε κα 

δζαιμνθχζμοιε ηζξ εκ θυβς ηνίζεζξ. Έηζζ, ακ δεκ εέθμοιε μζ ηνίζεζξ ιαξ κα 

άπημκηαζ απθχξ ηδξ αθήεεζαξ, αθθά κα έπμοκ βκςζηζηέξ αλζχζεζξ, εα πνέπεζ κα 

ελδβήζμοιε ιε έκα επζζηδιμθμβζηά απμδεηηυ ηνυπμ πχξ δζαιμνθχκμοιε αοηέξ 

ηζξ ηνίζεζξ. Απυ ηζξ δφμ πνμηεζκυιεκεξ πνμζεββίζεζξ, δδθαδή ηδξ ζοκαβςβζηήξ  

ηαζ  ηδξ εκμναηζηήξ ακάθοζδξ ηςκ ηνίζεςκ, δ ζοκαβςβζηή ακάθοζδ θαίκεηαζ κα 

μδδβεί είηε ζε ιζα ιδ ζοκαβςβζηή πνχηδ ηνίζδ, δ μπμία ή εα ελδβδεεί ςξ 

εκμναηζηή, είηε ζε ακαβςβζζηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηςκ εειεθζαηχκ εκκμζχκ ημο 

θυβμο, δζαηδνχκηαξ, ςζηυζμ, υθεξ ηζξ ηνίζεζξ ζοκαβςβζηέξ. Ακ εεθήζμοιε κα 

οπμζηδνίλμοιε υηζ, ημοθάπζζημκ, ηάπμζεξ ηνίζεζξ είκαζ ιδ ζοκαβςβζηέξ, ηυηε 

απαζηείηαζ ιζα εεςνία ηδξ εκυναζδξ. Κζα ηέημζα εεςνία θαίκεηαζ κα θεζημονβεί βζα 

ηζξ δεοηενεφμοζεξ ζδζυηδηεξ, ηδ θμβζηή ηαζ ηα ιαεδιαηζηά, ηαεζζηχκηαξ ημοξ 

ζπεηζημφξ θυβμοξ άιεζα ακαπαναζηαηζημφξ. Ζ Denham, υιςξ, αιθζαάθεζ ακ δ 

ζοβηεηνζιέκδ εεςνία ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ βζα ηδκ δεζηή ζηέρδ, ηαεχξ δε 

θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ιζα πανυιμζα εββεκήξ ζηακυηδηα δεζηήξ εκυναζδξ. Ν Wright, 

παναηάιπημκηαξ ημ ενχηδια ζπεηζηά ιε ηδ θεζημονβία εκυξ μνβάκμο παναβςβήξ 

απυρεςκ αιζβχξ βκςζηζημφ, ζημζπδιαηίγεζ υηζ, ακ δεκ ιπμνμφκ μζ δζαθμνέξ ζημκ 

δεζηυ θυβμ κα απμδμεμφκ ιε υνμοξ  ζοκαβςβήξ, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα 

λεπεναζημφκ μζ απυρεζξ, μζ μπμίεξ ελδβμφκ ηζξ δζαθμνέξ ιε ακαθμνά ζε 

δζαθμνεηζηέξ εοαζζεδζίεξ ηαζ, ζοκεπχξ, ζε βκςζηζηά άζπεηεξ ηαηδβμνίεξ. 

Ακηίεεηα ιε αοηή ηδκ πνμζέββζζδ, δ Denham εθπίγεζ υηζ εα ηαημνεχζεζ κα 

ακαπηφλεζ ιζα άπμρδ ζπεηζηά ιε ηδκ δεζηή ειπεζνία, άπμρδ δ μπμία εα ελδβεί 

βζαηί ηα δεζηά ιαξ επζπεζνήιαηα έπμοκ  μνεμθμβζηή δμιή ηαζ πςξ πενζθαιαάκμοκ 

ηδ ζηεκή ζπέζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηςκ δεζηχκ ιαξ πεπμζεήζεςκ ηαζ ηςκ 

επζεοιζχκ ηαζ ηςκ πνμηζιήζεχκ ιαξ. 
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Πημ έηημ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο ηδξ, ημ μπμίμ επζβνάθεηαζ Ιόγνο, Φαληαζία θαη 

Ζζηθή Δκπεηξία, δ Denham εα πνμζπαεήζεζ κα οπμζηδνίλεζ ηδκ απυ ημζκμφ 

ειπθμηή βκχζδξ ηαζ ζοβηίκδζδξ ηαηά ηδ βέκκδζδ ηδξ δεζηήξ ειπεζνίαξ πςνίξ κα 

είβεηαζ δ εκκμζμθμβζηή αοημκμιία ηαζ δ αοεεκηζηή ακαπαναζηαηζηυηδηα ημο 

δεζημφ θυβμο. 

 

6.2 iv. Γλώζε, ζπγθίλεζε θαη ε εζηθή εκπεηξία 

Ανπζηά δ Denham αζηεί ηνζηζηή ζηζξ ναζζμκαθζζηζηέξ δεζηέξ εεςνίεξ, βζαηί, ηαηά 

ηδ βκχιδ ηδξ, ακηζααίκμοκ ζηδκ δεζηή ιαξ θαζκμιεκμθμβία. Απυ ηδκ ακάθοζδ, 

ηδκ μπμία επζπεζνεί μ Michael Smith, 293  εεςνεί ζςζηή ηδκ άπμρδ υηζ ιζα 

ζηακμπμζδηζηή εεςνία ηδξ δεζηήξ πεπμίεδζδξ πνεζάγεηαζ ιζα ζοκδοαζηζηή 

ημπμεέηδζδ πμο κα ελδβεί ηυζμ  ηδκ αληηθεηκεληθόηεηα υζμ ηαζ  ημκ πναηηζηυ 

παναηηήνα ηςκ δεζηχκ πεπμζεήζεςκ, αθθά δεκ πζζηεφεζ υηζ μ Smith ηαημνεχκεζ 

κα δζαηοπχζεζ ιία ηέημζα εεςνία. Ζ Denham, ελεηάγμκηαξ ηα απμηεθέζιαηα, ηα 

μπμία έπεζ δ οζμεέηδζδ ιζαξ μνεμθμβζηήξ ημπμεέηδζδξ (υπςξ είκαζ αοηή ημο 

Smith) ζε ηακμκζζηζηυ επίπεδμ,  εηθνάγεζ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ μ μνεμθμβζζιυξ δεκ 

ανηεί βζα κα ηαηαπμθειήζεζ ημκ εβςζζιυ ιαξ ηαζ κα ιαξ ςεήζεζ ζημκ αθηνμοζζιυ. 

Δπζηαθείηαζ ημκ Kant, βζα κα δείλεζ υηζ ηα πνάβιαηα πενζπθέημκηαζ, υηακ 

απαζημφιε μζ δεζηέξ ιαξ πεπμζεήζεζξ υπζ ιυκμ κα ζοβηθίκμοκ, αθθά κα είκαζ ηαζ 

μνεέξ ηαζ επζζδιαίκεζ υηζ ηαζ μ Kant, υπςξ ηαζ μ Hume, οπμζηδνίγμοκ υηζ δεκ 

ανημφκ ιυκμ μζ πεπμζεήζεζξ, βζα κα παναηζκδεεί δ πνάλδ (Hume) ή μ ζεααζιυξ 

ζηζξ δεζηέξ επζηαβέξ (Kant). 

Θεςνχκηαξ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ ηδκ πναηηζηυηδηα ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ 

πνμτπυεεζδ ηςκ βκςζηζηχκ αλζχζεςκ ηδξ δεζηήξ, ζηζξ εκυηδηεξ πμο 

αημθμοεμφκ, δ Denham εα πνμζπαεήζεζ κα ακαπηφλεζ ιζα εκαθθαηηζηή 

πνμζέββζζδ, δ μπμία εα πεηφπεζ, υπςξ ζζπονίγεηαζ, εηεί υπμο μζ μνεμθμβζζηέξ 

απέηοπακ. 294 ( ΚΚΔ 138) 

Μεηζκχκηαξ απυ ηδκ ημζκή ιε ημκ μνεμθμβζζηή εεςνδηζηυ παναδμπή υηζ ημ 
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 Smith 1994. O Smith, ςτο εν λόγω ζργο υποςτθρίηει ότι τα θκικά επιχειριματα είναι είδθ ορκολογικϊν 
επιχειρθμάτων. Λςχυρίηεται, δθλαδι, ότι ζνα χαρακτθριςτικό τθσ κανονιςτικισ θκικισ είναι ότι οι ςυνομιλθτζσ 
επιδιϊκουν τθν ορκότθτα των απαντιςεων ςε θκικά ερωτιματα. Κζςθ, θ οποία οδθγεί ςτθ μεταθκικι 
ςυηιτθςθ του ερωτιματοσ αναφορικά με τθν αντικειμενικι φπαρξθ ορκϊν απαντιςεων. Ο Smith επιδιϊκει με 
ορκολογικό τρόπο να ενςωματϊςει τθ χιουμιανι κεωρία των κινιτρων ωσ αποτζλεςμα επικυμιϊν, ςτουσ 
ςτόχουσ που προχποκζτουν οι λόγοι που κινθτοποιοφν τισ επικυμίεσ μασ. Θ όλθ του προςζγγιςθ, ωςτόςο, 
κρίνεται ωσ υπερβολικά ραςιοναλιςτικι, ϊςτε να πετφχει τθν επικυμθτι ςφηευξθ πρακτικότθτασ και 
αντικειμενικότθτασ. Ρρβλ. και Βιρβιδάκθσ 2009: 320-21. Σε κάκε περίπτωςθ, ωςτόςο, αυτό που φαίνεται να 
μπορεί να προκφψει, είναι το ενδεχόμενο μιασ ςτενισ ςχζςθσ ανάμεςα ςτα κίνθτρα, τουσ ςτόχουσ και τουσ 
λόγουσ δράςθσ, κακϊσ και θ ςυνακόλουκθ ςτειρότθτα των απόλυτων διχοτομιϊν όπωσ  επικυμίασ και 
διαμορφωμζνων από τον ορκό λόγο πεποικιςεων. 
294

 Εδϊ κα μποροφςαμε να παρατθριςουμε πωσ ο  Φιλιμων Ραιονίδθσ  αναλαμβάνει ζνα ανάλογο ςε κάποιο 
βακμό εγχείρθμα ςυγκροτϊντασ μία μετακαντιανι θκικι εικόνα με κεντρικοφσ άξονεσ θκικισ δράςθσ τθν 
αυτονομία και τθ ςυμπάκεια. Τόςο θ εννοιολογικι όςο και θ πρακτικι ςθμαςία των αξόνων αυτϊν 
διαφοροποιείται από το αρχικό περιεχόμενο τθσ καντιανισ κεϊρθςθσ τθσ θκικισ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να 
ςυνδράμει τθν θκικι δράςθ υποκειμζνων του ςφγχρονου πολφπλοκου θκικοφ πεδίου. (Βλ. Peonidis  2005). 
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ηνζηήνζμ ηδξ αθήεεζαξ βζα ηζξ δεζηέξ πνμηάζεζξ είκαζ δοκαηυκ κα ηεεεί απυ έκα 

ζδακζηυ οπμηείιεκμ, πενζβνάθεζ ζπδιαηζηά ηζξ πνμτπμεέζεζξ, μζ μπμίεξ είκαζ 

ακαβηαίεξ, πνμηεζιέκμο ημ θαηάιιεια ελεκεξσκέλν ππνθείκελν κα θηάζεζ ζημ 

ζπδιαηζζιυ δεζηχκ ηνίζεςκ. Πηζξ πνμτπμεέζεζξ αοηέξ εκηάζζμκηαζ μζ πεπμζεήζεζξ 

ζπεηζηά ιε ηα εκδζαθένμκηα ηςκ οπμηεζιέκςκ, βζα ηα μπμία πνμζπαεεί κα 

ζπδιαηίζεζ δεζηέξ ηνίζεζξ, δ εκζοκαίζεδζδ, βζα κα ιπμνέζεζ κα ηα αζχζεζ απυ ηδ 

δζηή ημοξ μπηζηή βςκία ηαζ, ηέθμξ, δ επίβκςζδ υηζ μ ηνυπμξ ελαβςβήξ δεζηχκ 

ηνίζεςκ απυ ηζξ ζδακζηέξ πεπμζεήζεζξ δεκ είκαζ ζοκαβςβζηυξ, αθθά απμννέεζ 

άιεζα απυ ημ ζημπαζιυ  πάκς ζηζξ ζπεηζηέξ ηαηαζηάζεζξ επί ηςκ μπμίςκ 

επζβίβκμκηαζ μζ δεζηέξ ηνίζεζξ. Ζ Denham, υιςξ, εεςνεί ημ παναπάκς ιμκηέθμ 

ημο θαηάιιεια ελεκεξσκέλνπ ππνθεηκέλνπ ακεπανηέξ, βζ‟ αοηυ ζοκεπίγεζ ηδκ 

ακάθοζή ηδξ, πνμηεζιέκμο κα ηαηαθήλεζ ζηδ δζαηφπςζδ ιζαξ εεςνίαξ βζα ηδκ 

θαηάιιεια ελεκεξσκέλε δεζηή ζηέρδ. Γφμ πανάβμκηεξ οπμδεζηκφεζ ςξ  

ζδιακηζημφξ βζα κα ηαηαθήλεζ ζ‟ αοηή ηδ εεςνία. Ν έκαξ αθμνά ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ μζ πθδνμθμνίεξ ημο οπμηεζιέκμο επδνεάγμοκ ημ ζπδιαηζζιυ δεζηχκ 

πεπμζεήζεςκ ηαζ μ άθθμξ αθμνά ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ θακηαζία επζηνέπεζ ηδ 

ζφθθδρδ ηυζμ ημο πενζεπμιέκμο υζμ ηαζ ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ ηςκ ζηυπςκ ημο 

άθθμο.295 

 

Δπζηεκηνχκμκηαξ εη κέμο ηδκ  πνμζμπή ιαξ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ πανμφζεξ 

δζενεοκήζεζξ αθμνιχκηαζ απυ ηδκ πνμζπάεεζα κα απμδμεεί βκςζηζηυ πενζεπυιεκμ 

ζηζξ δεζηέξ πεπμζεήζεζξ, ακαπυθεοηηα μδδβδεήηαιε ζημκ πνμζδζμνζζιυ ημο 

πενζεπμιέκμο ηςκ αθδεχκ ηνίζεςκ ζ‟ αοηυ ημκ ημιέα. Ζ αθήεεζά ηςκ ηνίζεςκ δε 

εα ιπμνμφζε απθχξ κα ζοκαπεεί απυ έκα θαηάιιεια ελεκεξσκέλν ππνθείκελν. Ζ 

ηαηαθθδθυηδηα υθεζθε κα δζενεοκδεεί πεναζηένς ηαζ, εθ‟ υζμκ ημ μνεμθμβζηυ 

ιμκηέθμ, ιδ ιπμνχκηαξ κα δζηαζμθμβήζεζ μφηε ημ ηίκδηνμ βζα δνάζδ μφηε ημ 

ζεααζιυ ζηα δζαθένμκηα ημο άθθμο (μοζζχδδ δζάζηαζδ ηςκ δεζηχκ ιαξ 

πεπμζεήζεςκ), εεςνήεδηε αηαηάθθδθμ, δ Denham εζζήβαβε ηδκ έκκμζα ηδξ 

ηθαλόηεηαο αληαπόθξηζεο ζηα δηαθέξνληα ηνπ άιινπ ππνθεηκέλνπ ζηα μπμία 

επζβίβκμκηαζ μζ δεζηέξ ζδζυηδηεξ. Ρχνα, ακ αοηή δ ζηακυηδηα είκαζ δ ααζζηή 

ζοκζζηχζα ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ ηαζ ιπμνεί κα απμδεζπηεί υηζ έπεζ βκςζηζηυ 

πενζεπυιεκμ, ηυηε δ βκςζηζηή δζάζηαζδ ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ  πνμηφπηεζ ςξ 

ακαβηαία. Αοηή δ ζηέρδ θαίκεηαζ κα ανίζηεηαζ πίζς απυ ηδ δζενεφκδζδ, ηδκ 

μπμία επζπεζνεί δ Denham, ζπεηζηά ιε ηδκ πενίπηςζδ ημο ροπμπαεμφξ πμο 

αδοκαηεί κα εκδζαθενεεί βζα ημοξ ζημπμφξ ηςκ άθθςκ. Ζ αδοκαιία ημο 
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 «Θ γνιςια ςυμμετοχι ςτθν θκικι ηωι απαιτεί τουλάχιςτον κάποιεσ από τισ διατυπϊςεισ μασ να εκφράηουν 

βαςικζσ θκικζσ κρίςεισ – κρίςεισ οι οποίεσ, όπωσ οι απεικονιςτικζσ και εκείνεσ που αφοροφν τα χρϊματα, 

προκφπτουν από τθν εμπειρία μασ των θκικϊν πτυχϊν, και εμφανίηονται μζςω τθσ ανταπόκριςισ μασ ςτα 

υποκείμενα χαρακτθριςτικά από τα οποία αυτζσ οι πτυχζσ εξαρτϊνται» (“Genuine participation in moral life 

requires that at least some of our assertions express basic moral judgments – judgments which, like pictorial 

and color judgments, arise from our experience of moral aspects, and occur by way or our responsiveness to 

the subvenient features on which those aspects depend”).  
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ροπμπαεμφξ κα ακαπαναζηήζεζ ημοξ ζημπμφξ ηςκ άθθςκ ηαζ ιάθζζηα απυ ηδ δζηή 

ημοξ ζημπζά, είκαζ απθχξ απυννμζα ηδξ ζοβηζκδζζαηήξ ηαζ παναηζκδηζηήξ αζημπίαξ 

ημο ή ζδιαημδμηεί ηαζ ιζα εονφηενδ βκςζηζηή αδοκαιία κα ακαπαναζηήζεζ 

οπανηηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο ηυζιμο, ηζξ ηαηαζηάζεζξ, ηζξ μπμίεξ αζχκεζ έκα άθθμ 

οπμηείιεκμ; Ζ απάκηδζδ ζ‟ αοηυ ημ ενχηδια δζηαζχκεζ ηδ δζαίζεδζδ βζα ηδ 

βκςζηζηή δζάζηαζδ ηδξ ακαπαναζηαηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο οπμηεζιέκμο. Θαεχξ 

υιςξ μζ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ δζαπθέημκηαζ ιε ηζξ πεπμζεήζεζξ ιαξ 

βζα ηζξ ηαηαζηάζεζξ πμο αζχκμοιε, δ θφζδ αοηχκ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ δεκ είκαζ 

απθχξ βκςζηζηή, αθθά, ηαοηυπνμκα, παναηζκδηζηή, υπςξ αηνζαχξ ηαζ μζ 

ζοκαβυιεκεξ δεζηέξ ηνίζεζξ. 

 

Ζ παναπάκς εεχνδζδ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα ακαδείλεζ έκακ ηαεμνζζηζηυ 

πανάβμκηα ηδξ δζαιυνθςζδξ δεζηχκ πεπμζεήζεςκ ζπεηζηά ιε ημοξ ζημπμφξ ηαζ 

ηα ηίκδηνα δνχκηςκ οπμηεζιέκςκ, ζοβηεηνζιέκα ακαδεζηκφεζ ηδκ εκζοκαίζεδζδ 

ή Einfühlung. Ζ αηνζαήξ ακαπανάζηαζδ, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ, ηαεζζηά δοκαηή 

ηδκ αζηζαηή ηαζ μνεμθμβζηή δζηαζμθυβδζδ ηςκ αλζχκ, ηζξ μπμίεξ ηα εκ θυβς 

οπμηείιεκα απμδίδμοκ ζε ηαηαζηάζεζξ ηαζ ζε πνάλεζξ, πςνίξ, ςζηυζμ, αοηυ κα 

ζδιαίκεζ υηζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ πεπμζεήζεζξ έπμοκ ζπέζδ ιε ηίπμηα πενζζζυηενμ 

απυ ημ αίηδια απυδμζδξ αλίαξ ζε πνάλεζξ.  Ακ, πνάβιαηζ, εκέπμοκ αοηή ηδκ αλία 

ιέκεζ κα ηαεμνζζηεί. Δκ ημφημζξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, δ ακαπανάζηαζδ αοηή 

εεςνείηαζ ακαβηαία απυ ηδ Denham, πνμηεζιέκμο δ ζηέρδ ηαζ δ δνάζδ ιαξ κα 

δζαιμνθςεμφκ ηαηαθθήθςξ, υπςξ, άθθςζηε, εα παναηδνήζεζ ζημ ηαηαθδηηζηυ 

ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο ηδξ. (ΚΚΔ 336) 

 

Πηδ ζοκέπεζα, δ Denham ημκίγεζ ηδκ ακςηενυηδηα ηδξ δζαιυνθςζδξ ηςκ δεζηχκ 

ηνίζεςκ ιε αάζδ ηδ ιεθέηδ ηςκ  επζιένμοξ οπμεέζεςκ ηζξ μπμίεξ αθμνμφκ ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ζοκαβςβή δεζηχκ ηνίζεςκ απυ βεκζημφξ ηακυκεξ. Θεςνεί ηδκ 

ζηακυηδηα ηδξ επζζήιακζδξ δεζηχκ παναιέηνςκ ιέζς ηδξ δζαηφπςζδξ  δεζηχκ 

ηνίζεςκ απυ έκα επανηχξ εκδιενςιέκμ οπμηείιεκμ,  ακάθμβδ ηδξ ζηακυηδηαξ κα 

ακαβκςνίγεζ ημ πενζεπυιεκμ κέςκ απεζημκίζεςκ. Αοηή ηδκ ζηακυηδηα ηδξ 

εθανιμβήξ δεζηχκ εκκμζχκ ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ, ιέζς ηδξ μιμζυηδηαξ ιε 

πνμδβμφιεκα οπμδείβιαηα, εεςνεί δ Denham ζοβηνζηζηά ακχηενδ απυ ηδκ 

ζοκαβςβζηή δζαδζηαζία δζαηφπςζδξ δεζηχκ ζζπονζζιχκ απυ βεκζημφξ ηακυκεξ. 

Αοηυ ζοιααίκεζ, βζαηί, ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, κέεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ αζοκήεζζηεξ 

πνάλεζξ εα ιπμνμφκ κα απμηζιδεμφκ, πςνίξ δ απμηίιδζή ημοξ κα πνμαθέπεηαζ 

απυ ηάπμζμ ηακυκα. Άθθα πθεμκεηηήιαηα είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεμφκ δ 

δοκαηυηδηα ηαθφηενδξ οπενάζπζζδξ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ, μζ μπμίεξ έπμοκ 

πνμηφρεζ απυ ηδκ πνμζμπή ιαξ ζε ζπεηζηέξ θεπημιένεζεξ, αθθά ηαζ  δ πζεακυηδηα 

κα αθθάλμοιε ηζξ αλζμθμβήζεζξ ιαξ αθθάγμκηαξ μπηζηή βςκία, αθμφ πμηέ δεκ εα 

είιαζηε ηέθεζα εκδιενςιέκμζ. Ζ Nussbaum πενζβνάθεζ έκα ηέημζμ πενζζηαηζηυ 

αθθαβήξ μπηζηήξ βςκίαξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δηάαδξ.296 
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 Nussbaum 1986,  ch. 13 The betrayal of convention: a reading of Euripides’ Hecuba, όπου θ Εκάβθ 
αντικακιςτά τον θκικό νόμο που παραβιάςτθκε, με τθν εκδίκθςθ. 
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Ζ Denham μθμηθδνχκεζ αοηή ηδκ εκυηδηα ημο ηεθαθαίμο, ιε ηίηθμ «Ιυβμξ, 

Φακηαζία ηαζ Ζεζηή Διπεζνία», ιε ιζα παναηήνδζδ, δ μπμία ηδ θένκεζ ζε 

ακηζπανάεεζδ ιε ημκ μνεμθμβζζιυ ημο Smith ηαζ ημκ ακηζνεαθζζιυ ημο Mackie, 

εκχ θαίκεηαζ κα ζοκηάζζεηαζ ιε ζπεηζηέξ εέζεζξ ημο Nagel ηαζ ηδξ Korsgaard, 

ζηζξ μπμίεξ υιςξ μδδβείηαζ ιέζα απυ ιζα θζβυηενμ ναζζμκαθζζηζηή εεχνδζδ απυ 

ηδ δζηή ημοξ. Ζ επζζήιακζδ ηδξ Denham  αθμνά ημκ εββεκή παναηζκδηζηυ 

παναηηήνα ηδξ ηαηακυδζδξ, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιε εκζοκαίζεδζδ 

(Einfühlung), ηαεζζηχκηαξ ιαξ εκδιενςιέκμοξ ιε ημ ζςζηυ ηνυπμ. Έηζζ, μζ 

ηακμκζζηζημί ιαξ θυβμζ  ζοιπενζθαιαάκμοκ ηα αζηήιαηα ηςκ άθθςκ, ηα μπμία 

έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα κα ακηζθδθεμφιε ιε ηδ θακηαζία ιαξ ηαζ ηδκ ακηαπυηνζζή 

ιαξ. 

 

Ακαγδηχκηαξ ηδκ επζεοιδηή ζφβηθζζδ δεζηχκ απυρεςκ, δ μπμία εα πνμζέδζδε 

βκςζηζηυ παναηηήνα ζηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ, δ Denham δεκ ιπμνεί πανά κα 

παναδεπηεί, ζ‟ αοηυ ημ ζδιείμ, υηζ εηείκμ ημ μπμίμ έπεζ επζηεοπεεί, ιέπνζ ζηζβιήξ, 

ιε ηδκ εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ ηςκ θαηάιιεια ελεκεξσκέλσλ ππνθεηκέλσλ, υζμκ 

αθμνά ηδ δζαηφπςζδ ααζζηχκ δεζηχκ πεπμζεήζεςκ, είκαζ ιζα θίβμ ςξ πμθφ 

πνμβναιιαηζηή ζφβηθζζδ, δ μπμία εα απέηθεζε, βζα πανάδεζβια, απαηεχκεξ, ζακ 

αοημφξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ςξ παναδείβιαηα ζηδκ επζπεζνδιαημθμβία ημο Smith, 

κα πνεζαεφμοκ ανπέξ, υπςξ «ηένδζζε πθμφημ, ακελάνηδηα απυ ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ 

πνάλεχκ ζμο ζημοξ άθθμοξ». Δηείκμ πμο δεκ έπεζ, ςζηυζμ, επζηεοπεεί είκαζ δ 

βκχζδ πμζα απυ υθεξ ηζξ εκαθθαηηζηέξ δεζηέξ ζηάζεζξ εα πνέπεζ κα οζμεεηδεεί ηαζ 

κα οπαβμνεφζεζ ηδκ επζθμβή ιαξ, εκχ δ έκκμζα ημο επαξθώο ελεκεξσκέλνπ 

ππνθεηκέλνπ πανμοζζάγεζ ηζ αοηή πμθθέξ δοζημθίεξ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, ημκ 

ηίκδοκμ κα αηονςεεί μθυηθδνμ ημ εβπείνδια ηδξ απυδμζδξ βκςζηζηήξ δζάζηαζδξ 

ζηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ, επεζδή, υπςξ ζζπονίγεηαζ μ  McGonigal, 297  ημ ηαηάθθδθα 

εκδιενςιέκμ οπμηείιεκμ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα οπάνλεζ. 

 

Ζ Denham ζημπεφεζ ζε ιζα εηδμπή ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ, δ μπμία εα είκαζ αιζβχξ 

ακαπαναζηαηζηή ηαζ υπζ απμηέθεζια θμβζηήξ ακάθοζδξ ή εκυναζδξ. πμζηδνίγεζ 

υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ εηδμπή εα ελαζθαθζζηεί ιέζα απυ ηδ δζάηνζζδ ηαζ ηδκ 

εοαζζεδζία, δζάηνζζδ ηςκ ζοκαθχκ πνμξ ηδκ επζπεζνμφιεκδ δεζηή ηνίζδ ηςκ 

βεβμκυηςκ ηαζ ηδκ  ακηαπυηνζζή ιαξ ζ‟ αοηά. Ρυζμ δ δεζηή ηνίζδ ηςκ βεβμκυηςκ 

υζμ ηαζ δ ακηαπυηνζζή ιαξ ζ‟ αοηά είκαζ δζαδζηαζίεξ, μζ μπμίεξ  δζαζθαθίγμκηαζ 

ιέζς ηδξ επηλνεηηθήο ελζπλαίζζεζεο. (imaginative Einfühlung). Αοηή δ 

θεζημονβία, ςζηυζμ, ζηδκ ακαπαναζηαηζηή – βκςζηζηή ηδξ δζάζηαζδ, ειπθέηεζ 

ζοβηζκδζζαηέξ-παναηζκδηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηυζμ αζηζαηά υζμ ηαζ εκκμζμθμβζηά. Πημ 

ενχηδια ακ εα πνέπεζ κα ελαθείρμοιε υθα ηα ζοβηζκδζζαηά ζημζπεία απυ ηδ 

δζαδζηαζία/εξ δεζηχκ ηνίζεςκ, δ Denham απακηά υηζ αοηυ είκαζ υπζ ιυκμ ιδ 

πεζζηζηυ αθθά, επζπθέμκ, ηαζ ιδ ακαβηαίμ. 

 

Ακηζπαναεέημκηαξ ημ ηνζηήνζμ ηδξ Κε Αλνρήο Απόθιηζεο ζημ ηνζηήνζμ ημο 

Γλσζηηθνύ Διέγρνπ ημο Wright, εεςνεί υηζ πνμάβεζ ημ  δζαπζζηεοηήνζμ ηδξ 
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ειάρηζηεο επηδεθηηθόηεηαο γηα αιήζεηα (minimal truth aptness) υζμκ αθμνά ηζξ 

δεζηέξ ηνίζεζξ. Πφιθςκα ηαζ ιε ηδ δζηή ηδξ εεςνία, μζ δζαθςκίεξ απμδίδμκηαζ ζε 

άβκμζα ή θάεμξ ηαζ, ηεθζηά, ζε ακζηακυηδηα κα δζαηνίκεζ ηακείξ υ,ηζ πνέπεζ κα 

θάαεζ οπυρδ ημο βζα ηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ δεζηήξ ηνίζδξ.  Ζ εεςνία ηδξ Denham, 

ςζηυζμ, οπμζηδνίγεζ υηζ δ θεζημονβία, δ μπμία ειπθέηεηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ 

δεζηχκ ηνίζεςκ, δεκ είκαζ ηαεανά βκςζηζηή. Γζα πανάδεζβια, μθμηθδνχκμκηαξ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ, παναηδνεί υηζ «ιζα αδοκαιία κα ειπθαημφιε ηαζ κα 

ζοβηζκδεμφιε απυ ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα άθθςκ πνμζχπςκ -ιζα 

ζοζηδιαηζηή αδζαθμνία βζα ακενχπζκμοξ ζηυπμοξ δζαθμνεηζημφξ απυ ημοξ δζημφξ 

ιαξ- είκαζ έκδεζλδ υπζ απθχξ εκυξ δζαθμνεηζημφ, αθθά εκυξ νζγζηά εθαηηςιαηζημφ 

κμο ... εηείκμζ, μζ μπμίμζ είκαζ αδζάθμνμζ ηαζ αζοβηίκδημζ απέκακηζ ζημκ 

ακενχπζκμ πυκμ, δεκ είκαζ απθχξ δζαθμνεηζηά δζαηεηαβιέκμζ, αθθά ααεφηαηα 

δζαηαναβιέκμζ ςξ πνμξ ηδκ ακαπανάζηαζδ ημο ηυζιμο».298 

 

Ζ Denham ζημ έηημ  ηεθάθαζμ, ιε ηίηθμ Τπνθεηκεληθή Θαηαλόεζε, 

ακαηεθαθαζχκεζ ηζξ ααζζηέξ ζδέεξ ηδξ εέζδξ ηδξ ζπεηζηά ιε ηζξ δεζηέξ έκκμζεξ ηαζ 

ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ. Ακαθμνζηά ιε ηζξ πνχηεξ, επζζδιαίκεζ ηδκ ελάνηδζή ημοξ απυ 

ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ οπμηεζιέκςκ, μζ μπμίεξ παίνκμοκ ηδ ιμνθή δεζηχκ ηνίζεςκ, 

ιε απμηέθεζια κα ελανηχκηαζ, ηεθζηά, απυ ηζξ ηνίζεζξ ιαξ. Ακαθμνζηά ιε ηζξ 

δεφηενεξ, επζζδιαίκεζ υηζ μζ ζοκεήηεξ αθδεείαξ ηςκ αεααζςηζηχκ δζαηοπχζεςκ, μζ 

μπμίεξ ζοκζζημφκ ημκ δεζηυ θυβμ, πενζθαιαάκμοκ ηαζ αλζμθμβζηέξ έκκμζεξ, 

βεβμκυξ ημ μπμίμ ηαεζζηά ημκ δεζηυ θυβμ εκκμζμθμβζηά αοηυκμιμ. 

 

Ξαναημθμοεχκηαξ αοηή ηδκ ακαηεθαθαίςζδ εα δζαηνίκαιε ςξ ζδιακηζηέξ ηζξ 

ελήξ επζζδιάκζεζξ: α) ακηίεεηα απ‟ υ,ηζ άθθμζ έπμοκ ζζπονζζηεί, δ Denham εεςνεί 

ηζξ δεζηέξ αλίεξ ακάθμβεξ ιε ηζξ απεζημκζζηζηέξ ηαζ υπζ ιε ηζξ δεοηενεφμοζεξ 

ζδζυηδηεξ, άπμρδ δ μπμία ζηδνίγεηαζ απυ ιζα ζεζνά παναδμπχκ πμο απμννέμοκ απ‟ 

αοηή ηδκ ακαθμβία. (ΚΚΔ 184) ζμ βζα ηζξ πνμμπηζηέξ βκςζηζηήξ ακηίθδρδξ ηδξ 

δεζηήξ ζηέρδξ, δ Denham ζζπονίγεηαζ υηζ μζ πνμμπηζηέξ αοηέξ οθίζηακηαζ, βζαηί, 

υπςξ οπμζηδνίγεζ, μζ δεζηέξ ηνίζεζξ είκαζ κε ζπλαγσγηθέο ηαζ, ηαοηυπνμκα, 

επηδεθηηθέο αιήζεηαο (truth apt). Απμηέθεζια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ημπμεέηδζδξ 

είκαζ δ εεχνδζδ ηςκ ηνίζεςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ιεζηέξ δεζηέξ έκκμζεξ ςξ ιδ 

ακεηηζηχκ ζε απμηθίζεζξ, εκχ, μζ υπμζεξ δζαθςκίεξ δζαηοπχκμκηαζ, ακηίεεηα απυ 

ημκ Crispin Wright, απμδίδμκηαζ ζε εθαηηχιαηα υπζ βκςζηζηήξ, αθθά 

ζοβηζκδζζαηήξ ηαζ παναηζκδηζηήξ θφζδξ. Ξνμζπαεχκηαξ δδθαδή κα αζηζμθμβήζεζ 

ηδκ απυηθζζδ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ εφνςζηςκ δεζηχκ εκκμζχκ (αθμφ εδχ δ 

υπμζα απυηθζζδ δεκ είκαζ επζζηδιζηά αεχα) ηαζ, επεζδή δζαθςκεί ιε ημκ Crispin 

Wright, μ μπμίμξ εα ηδκ απέδζδε ζε βκςζηζηή αθάαδ ακ οζμεεημφζε ιζα ιμνθή 

δεζημφ νεαθζζιμφ, δ Denham αζηζμθμβεί ηδ ζοβηεηνζιέκδ απυηθζζδ, 

επζηαθμφιεκδ ιία εκ ιένεζ ζοβηζκδζζαηή ηαζ εκ ιένεζ παναηζκδηζηή αθάαδ. 

Δπζηαθείηαζ, δδθαδή, ηδκ απμοζία δεζηήξ επάνηεζαξ. Ρμ κα ιπμνεί ηάπμζμξ κα 

ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηα δζαθένμκηα ημο άθθμο απυ ηδκ 

πνςημπνμζςπζηή οπμηεζιεκζηή ζημπζά ημο, είκαζ ηυζμ αζηζαηά, υζμ ηαζ 
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εκκμζμθμβζηά απαναίηδημ, πνμηεζιέκμο κα ακαβκςνζζημφκ μζ δεζηέξ αλίεξ. Ρα 

ζοβηεηνζιέκα εθαηηχιαηα απμδίδμκηαζ ιε ηνζηήνζμ ηδ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

θακηαζζαηήξ εκζοκαίζεδζδξ, δ μπμία ηαεζζηά ηα άημια ζηακά κα δζαηνίκμοκ υηζ 

ηα δζαθένμκηα ηςκ άθθςκ είκαζ θμνείξ αλζχκ. Ζ δζαδζηαζία αοηή ηαεζζηά ηα 

άημια δεζηά επανηή αθμφ απμηεθεί ηυζμ αζηζαηή υζμ ηαζ εκκμζμθμβζηή 

πνμτπυεεζδ ηδξ ακαβκχνζζδξ δεζηχκ αλζχκ.  

 

Ζ Denham, ζηδ ζοκέπεζα, αζπμθείηαζ ιε ηδκ ακάθοζδ ηδξ ζοκεήηδξ, δ μπμία 

ειπενζέπεηαζ ζηδ θακηαζζαηή εκζοκαίζεδζδ, χζηε κα επζηοβπάκεζ ημ οπμηείιεκμ, 

ιε αάζδ ηδκ μπηζηή βςκία ημο άθθμο, ηδ εέαζδ ηςκ ζηυπςκ ημο. Υζηυζμ, ηαζ 

ιεηά απυ αοηή ηδκ επζβναιιαηζηή ακαηεθαθαίςζδ ηδξ εέζδξ ηδξ, είκαζ ειθακέξ 

υηζ παναιέκεζ ακαπάκηδημ ημ ενχηδια, ημ μπμίμ αθμνά ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ιζαξ 

δεζηήξ ζηάζδξ, χζηε κα ζηακμπμζείηαζ ημ αίηδια ηδξ κε αλνρήο ζηελ απόθιηζε. 

Πημ οπυθμζπμ ηεθάθαζμ εα πνμζπαεήζεζ κα ελαζθαθίζεζ έκα είδμξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηάπμζεξ ζοκεήηεξ αθδεείαξ, ηυζμ βζα ηζξ δεζηέξ έκκμζεξ 

υζμ ηαζ βζα ημκ δεζηυ θυβμ. Θμιαζηήξ ζδιαζίαξ ζ‟ αοηή ηδξ ηδκ πνμζπάεεζα είκαζ 

αοηυ ημ μπμίμ απμηαθεί εζηθή ηθαλόηεηα (“moral competence”). 

 

Πηδ ζοκέπεζα, δ Denham ακαθφεζ ηδκ έκκμζα ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ, δ μπμία 

αθμνά ηδ ζοβηεηνζιέκδ πναβιάηεοζδ, ακηζδζαζηέθθμκηάξ ηδκ ιε ηδκ 

οπμηεζιεκζηυηδηα εεςνμφιεκδ ςξ ζδζμζοβηναζία, ηαηά ηδκ ακηίθδρδ ημο Nagel 

ηαζ ηδ δζαηνίκεζ ζε δφμ είδδ ηδ πχνμ-πνμκζηά πνμζδζμνζζιέκδ ηαζ ηδκ 

ζδζμζοζηαζζαηά πνμζδζμνζζιέκδ οπμηεζιεκζηυηδηα.  Θαζ μζ δφμ εηδμπέξ ηδξ 

οπμηεζιεκζηυηδηαξ πνμηαθμφκ πνυαθδια βζα ηδκ δεζηή ηνίζδ, δεδμιέκμο υηζ δ 

ηεθεοηαία απαζηεί οζμεέηδζδ δζαθμνεηζηχκ μπηζηχκ βςκζχκ. Ρα ενςηήιαηα, ηα 

μπμία, εφθμβα, πνμηφπημοκ, είκαζ ιε πμζμ ηνυπμ ιπμνεί ηακείξ κα οζμεεηήζεζ ηδκ 

οπμηεζιεκζηή μπηζηή βςκία εκυξ άθθμο ηαζ βζαηί είκαζ αοηυ απαναίηδημ ή εθζηηυ 

ηακ;  Γζα κα απακηήζεζ ηα ενςηήιαηα αοηά, δ Denham επζζηναηεφεζ αοηυ, ημ 

μπμίμ παναηηδνίγεζ ςξ  «θαζκμιεκμθμβζηυ νεπενηυνζμ», δδθαδή ηδκ ηαημπή 

εκκμζχκ, μζ μπμίεξ ακηζζημζπμφκ ζε ηφπμοξ ειπεζνίαξ, ηαζ ημ νυθμ ηδξ θακηαζίαξ. 

Ρμ θαζκμιεκμθμβζηυ νεπενηυνζμ είκαζ εηείκμ πμο ηνμθμδμηεί ηδκ ακηίζημζπδ 

ειπεζνζηή έκκμζα, ειπενζέπμκηαξ ημ ζοζπεηζηυ θαζκμιεκμθμβζηυ ηδξ ηφπμ. Θαεχξ 

ζηδ ααζζηή δεζηή ηνίζδ ζδιακηζηή πανάιεηνμξ είκαζ δ δζάηνζζδ ηαζ δ 

ακηαπυηνζζδ ζηζξ έκκμζεξ ηαζ ηα δζαθένμκηα ημο άθθμο, ημ «θαζκμιεκμθμβζηυ 

νεπενηυνζμ» ακαθφεηαζ ςξ πνμξ ηδκ ζηακυηδηά ημο κα ηαοημπμζεί ιε αηνίαεζα ηζξ 

ειπεζνίεξ ηςκ άθθςκ ηαζ δδ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ. Ρα ζοκαζζεήιαηα ακαθφμκηαζ 

ηυζμ ςξ πνμξ ηδκ ακαδεζηκουιεκδ ζπέζδ ημοξ ιε ηζξ αζζεήζεζξ, υπςξ οπμζηδνίγεζ 

μ  Richard Wollheim,299    υζμ ηαζ ιε ηδ ζηέρδ, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ Ανζζημηέθδξ. 

(ΚΚΔ 194-5) Πηδ ζοκέπεζα, δζαηνίκεζ ηζξ αζζεήζεζξ απυ ηα ζοκαζζεήιαηα, ιεηά ηζξ 

μιμζυηδηεξ ηζξ μπμίεξ επζζδιαίκεζ μ Wollheim, (ΚΚΔ 195) πνμηεζιέκμο κα 

πνμθάαεζ ηδ δζαηφπςζδ εκζηάζεςκ ζπεηζηά ιε ηδ ιδ ακαβςβζιυηδηα ηςκ ιεκ ζηα 

δε, επζζδιαίκμκηαξ υηζ ζημπυξ ημο παναθθδθζζιμφ δεκ ήηακ δ ηαφηζζδ ιεηαλφ 

ημοξ αθθά δ ακάδεζλδ ηςκ ημζκχκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ, ηα μπμία εκηάζζμοκ ηζξ 
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ηνίζεζξ βζ‟ αοηά ζηδκ ηαηδβμνία εηείκςκ ηςκ ηνίζεςκ, μζ μπμίεξ ειπενζέπμοκ 

οπμηεζιεκζηέξ ζδέεξ ηαζ ααζίγμκηαζ ζημ θαζκμιεκμθμβζηυ νεπενηυνζμ ημο 

οπμηεζιέκμο.300 

 

Ζ Denham παναεέηεζ, αημθμφεςξ, ιζα ζεζνά μνζζιχκ βζα ηζξ ημιαζηέξ έκκμζεξ 

ζηζξ μπμίεξ εα ααζίζεζ ηδ εέζδ, ηδκ μπμία πνμζπαεεί, ζ‟ υθμ ημ πνχημ ιένμξ ημο 

αζαθίμο ηδξ, κα οπμζηδνίλεζ, δδθαδή ημ βκςζηζηυ οπυααενμ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ. 

Έηζζ επζπεζνεί κα λεηαεανίζεζ ηζ εκκμεί ιε ημκ υνμ «θαζκμιεκμθμβζηυ», 

«οπμηεζιεκζηυ», «έκκμζεξ ελανηχιεκεξ απυ ηδκ ειπεζνία» ηαζ «οπμηεζιεκζηέξ 

πναβιαηζηυηδηεξ». Θφνζα επζδίςλή ηδξ είκαζ κα ηαηαδείλεζ ημ δδιυζζμ ηαζ 

ακηζηεζιεκζηυ παναηηήνα αοηχκ ηςκ ηνίζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηά ημοξ κα 

πανάζπμοκ ηζξ απαναίηδηεξ ζοκεήηεξ αθδεείαξ. Ρμ πνυαθδια πμο ακαηφπηεζ, 

ςζηυζμ, είκαζ ςξ πμζμ ααειυ δ εθανιμβή ηςκ ειπεζνζηχκ εκκμζχκ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ ελανηάηαζ απυ ηδκ θαζκμιεκμθμβζηή πνυζααζδ ημο 

οπμηεζιέκμο ζηα παναηηδνζζηζηά ηςκ δεζηχκ ηαηαζηάζεςκ. Γζα ηδκ επίθοζδ 

αοημφ ημο πνμαθήιαημξ, δ Denham  ζηνέθεηαζ ζηδ θακηαζία, πνμζπαεχκηαξ ιε 

ηδ αμήεεζά ηδξ κα μθμηθδνχζεζ ηδκ πνμζπάεεζα ελαζθάθζζδξ ημο βκςζηζημφ 

οπυααενμο ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ.  

 

Ζ Denham εζζάβεζ ημκ υνμ ππνθεηκεληθή θαληαζία, ειπθμοηίγμκηαξ ημκ μνζζιυ 

ημο Roger Scruton,301 μ μπμίμξ παναηηδνίγεζ ηδ θακηαζία ςξ όρεκα αδηαηύπσηεο 

ζθέςεο, ιε δφμ αηυιδ ζοκεήηεξ, μζ μπμίεξ εα επζηνέρμοκ ζηδ θακηαζία κα 

απμηεθέζεζ δίμδμ πνυζααζδξ ζηζξ θαζκμιεκμθμβίεξ ηςκ άθθςκ. Ποβηεηνζιέκα, 

πνμηείκεζ ηδκ πνμζεήηδ ηδξ ζοκεήηδξ ηδξ Γηαθνξνπνίεζεο/Δηεξόηεηαο ηαζ ηδξ 

Τπνθεηκεληθόηεηαο. Ζ πνχηδ απαζηεί ημ ακηζηείιεκμ ηδξ θακηαζίαξ κα ιπμνεί κα 

ειπίπηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ δ δεφηενδ οπαβμνεφεζ ημκ ηνυπμ 

ακαπανάζηαζδξ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ θακηαζίαξ, υηζ, δδθαδή δ θακηαζία ςξ 

ιμνθή ηδξ ζηέρδξ έπεζ θαζκμιεκμθμβζηυ παναηηήνα. Δπζπθέμκ, οζμεεηεί ηαζ ηδ 

δζάηνζζδ ημο Wollheim βζα ημοξ δφμ ηφπμοξ Φακηαζίαξ, ημκ έθθεληξν ηαζ ημκ 

άθεληξν. Ν πνχημξ ηφπμξ είκαζ εηείκμξ, μ μπμίμξ ειπενζέπεζ ηδκ οπμηεζιεκζηή  

μπηζηή βςκία ηαζ έηζζ, ιπμνεί κα απμδχζεζ ηδ θακηαζηζηή ειπεζνία ζ‟ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ οπμηείιεκμ.  Ακαπανζζηχκηαξ ηδ θακηαζηζηή ειπεζνία απυ ηδ δζηή 

ημο μπηζηή βςκία, ημ οπμηείιεκμ ζηακμπμζεί, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, ηυζμ ηδ 

ζοκεήηδ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ/εηενυηδηαξ υζμ ηαζ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ. 

 

Γζενεοκχκηαξ ηζξ ζοκεήηεξ, ηάης απυ ηζξ μπμίεξ μζ έκκμζεξ ειπεζνίαξ ιπμνμφκ κα 

εεςνδεμφκ ιμκμζήιακηα, δδθαδή ςξ ηαοηυζδιμζ ηφπμζ ειπεζνίαξ, είηε αθμνμφκ 

ημοξ εαοημφξ ιαξ είηε ημοξ άθθμοξ, δ Denham ακαβκςνίγεζ υηζ δεκ είκαζ εθζηηή 

ιία μοδέηενδ, απυ άπμρδ πνμμπηζηήξ, εεςνδηζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ πναηηζηχκ 

δοκαημηήηςκ, μζ μπμίεξ ζοθθμβζηά ζοκζζημφκ ηδκ ηαημπή ηςκ εκκμζχκ ηαζ μζ 

μπμίεξ ελανηχκηαζ απυ ηδκ ειπεζνία. Υζηυζμ, λεπενκά ημ ζοβηεηνζιέκμ 

πνυαθδια, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ δεοηένμο ααειμφ/επζπέδμο ηνζηήνζμ ημο 
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Wittgenstein, εηείκμ δδθαδή ηδξ ηαημπήξ ιζαξ έηδδθδξ ζηακυηδηαξ κα δνα ηακείξ 

ζε ζοιθςκία ιε ηζξ ηακμκζζηζηέξ ανπέξ ηδξ βθςζζζηήξ πναηηζηήξ. 

Ποβηεηνζιεκμπμζχκηαξ ημ ηνζηήνζμ πενζζζυηενμ, απαζηεί μζ ηακυκεξ ηδξ πναηηζηήξ 

κα ηαεμνίγμοκ βζα ιζα έκκμζα ηζξ ηακμκζζηζηέξ ζοκεήηεξ απμδμπήξ ιζαξ ηνίζδξ, 

ηδξ μπμίαξ δ έκκμζα απμηεθεί ζοζηαηζηυ ζημζπείμ. (ΚΚΔ 212)  Έηζζ, ηάπμζμξ 

εεςνείηαζ υηζ ηαηέπεζ ιία δεδμιέκδ ειπεζνζηή έκκμζα, εάκ ηαζ ιυκμκ εάκ μζ ηνίζεζξ 

ημο, μζ μπμίεξ πενζέπμοκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ έκκμζα, ιανηονμφκ ηδκ εοαζζεδζία ημο 

ζηζξ ηακμκζζηζηέξ ζοκεήηεξ απμδμπήξ ημοξ. Δκχ υιςξ δ ηαημπή ηςκ ειπεζνζηχκ 

εκκμζχκ ελαζθαθίγεηαζ ηαζ πςνίξ ηδ ζοκδνμιή ηδξ οπμηεζιεκζηήξ θακηαζίαξ, ημ 

οπμηείιεκμ δεκ ιπμνεί, ζζπονίγεηαζ δ Denham, κα εθηηκήζεη (appreciate) ηδκ 

ηαηάζηαζδ ημο άθθμο πςνίξ ηδ θακηαζία,  πανά ιυκμ κα ηδκ ηαηακμήζεζ.  Ζ 

εθηίκεζε ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο άθθμο εηηείκεηαζ ζηα ζοβηζκδζζαηά ηαζ 

παναηζκδηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ροπμθμβίαξ ηςκ οπμηεζιέκςκ, ηα μπμία ηαζ 

θςηίγμοκ ηδκ αλία ηςκ ζημπχκ ηαζ ηςκ ζηυπςκ ημοξ. Πηδκ πενίπηςζδ πμο μζ 

μπηζηέξ βςκίεξ άθθςκ πνμζχπςκ εηθνάγμοκ ακηζηνμουιεκεξ ηνίζεζξ δεζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ, δ εέαζδ ηδξ οπυεεζδξ ιέζα απυ ηδκ μπηζηή ηςκ θνμκηίδςκ ηαζ 

ηςκ δζαθενυκηςκ/ζοιθενυκηςκ ημοξ, είκαζ απαναίηδηδ βζα κα ηαεμνζζημφκ μζ 

ζοκεήηεξ ηδξ πνμμπηζηήξ ιέζα απ‟ ηδκ μπμία δζαηνίκμκηαζ ηα δζαθμνεηζηά δεζηά 

παναηηδνζζηζηά.  

 

Πημ πθαίζζμ ηδξ δζενεφκδζδ ημο δοκαιζημφ ηδξ κεμεζζαπεείζαξ έκκμζαξ ηδξ 

εθηίκεζεο, δ Denham παναεέηεζ ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ αμηνιόγεζεο ηαζ εθηίκεζεο, 

ηδκ μπμία επζπεζνεί μ Gareth Evans. 302  Πηδκ πενίπηςζδ ηδξ αμηνιόγεζεο 

απμθαζκυιαζηε βζα ηδκ αθήεεζα ή ημ ρεφδμξ ιζαξ παναηήνδζδξ, εκχ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ εθηίκεζεο, εεςνμφιε υηζ δ παναηήνδζδ είκαζ αθδεήξ ηαζ 

ακαθμβζγυιαζηε ηζξ ζοκέπεζέξ ηδξ. Πηδ ζοκέπεζα, δ Denham δακείγεηαζ ηδκ ηνζπθή 

δζάηνζζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ ημο ημζκμφ εκυξ εεαηνζημφ ένβμο απυ ημ Wollheim 

(απμζηαζζμπμίδζδ, ζοιπάεεζα, εκζοκαίζεδζδ) βζα κα απμδχζεζ ημοξ ααειμφξ, ιε 

μπμίμοξ δ  εθηίκεζε οπεζζένπεηαζ ζηδκ ζφθθδρδ ηδξ ειπεζνίαξ ημο άθθμο. Ξαν‟ 

υθμ πμο ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζοιπάεεζαξ εκοπάνπεζ, πένακ ηδξ ηαηακυδζδξ, ηαζ 

ιζα αλζμθμβζηή ακηίδναζδ ημο ημζκμφ, δ Denham ακαβκςνίγεζ ζημ ηνίημ είδμξ 

ακηίδναζδξ ημο ημζκμφ, ηδκ εκζοκαίζεδζδ, ηδκ ηαθφηενδ απυδμζδ ηδξ έκκμζαξ 

ηδξ εθηίκεζεο. Ζ εκζοκαίζεδζδ, ςξ ηαηάζηαζδ ημο ημζκμφ, ειπθέηεζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ζε ιία ιμνθή ακηίδναζδξ, ηαηά ηδκ μπμία ημ ημζκυ ακηζβνάθεζ ηδκ 

πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ δνχςκ ηαζ ακηζδνά ζηζξ ηαηαζηάζεζξ ηζξ μπμίεξ 

αθδβείηαζ ημ εεαηνζηυ ένβμ ιέζα απυ ηδκ μπηζηή ημο ήνςα. πάνπεζ, υπςξ 

οπμζηδνίγεζ μ Wollheim ιία μιμθςκία ακάιεζα ζηδ δζακμδηζηή ηαηάζηαζδ ημο 

ημζκμφ ηαζ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ.303 

 

Ζ Denham, ςζηυζμ, επεζδή δεκ επζεοιεί κα πενζμνίζεζ ηδκ εθηίκεζε ζε 

εκδμπνμζςπζηυ επίπεδμ, αθθά, ακηίεεηα, επζδζχημκηαξ δ ζηακυηδηα εηηίιδζδξ ηδξ 

ειπεζνίαξ εκυξ άθθμο αηυιμο ηαζ ηδξ απυδμζδξ πενζεπμιέκμο ζ‟ αοηήκ κα είκαζ 
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ακμζπηή ζηδκ παναηήνδζδ ηςκ άθθςκ, εζζδβείηαζ δφμ παναηηδνζζηζηά ηδξ 

εθηίκεζεο, ηαεέκα απυ ηα μπμία ηαηαδεζηκφεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ δ θακηαζία ζοιιεηέπεζ ζηδ ζφθθδρδ ηδξ ειπεζνίαξ ημο άθθμο. Ρμ έκα 

παναηηδνζζηζηυ αθμνά ηδκ θεπημιενέζηενδ επελενβαζία ηδξ ειπεζνίαξ ημο άθθμο, 

εεςνμφιεκδξ ςξ απμηέθεζια ηδξ οπμηεζιεκζηήξ θακηαζίαξ, εκχ ημ άθθμ 

παναηηδνζζηζηυ αθμνά ηδκ εηθέπηοκζδ ηδξ ζηακυηδηαξ κα ακζπκεφμοιε ζηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ μιζθίαξ ηαζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο άθθμο εκδείλεζξ αοηήξ ηδξ 

ειπεζνίαξ, ζηδκ μπμία έπμοιε, επίζδξ πνυζααζδ ιέζς ηδξ ίδζαξ αοηήξ θακηαζίαξ. 

(ΚΚΔ 219) Κ‟ αοηυ ημκ ηνυπμ πνμζεββίγεζ δ Denham ηδκ επίδναζδ ηδξ 

θακηαζίαξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ειπεζνίαξ ημο άθθμο. 

 

Νθμηθδνχκμκηαξ  ημ πανυκ ηεθάθαζμ, δ Denham επζζδιαίκεζ ηζξ μιμζυηδηεξ 

ακάιεζα ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ ηέπκδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ 

οπμηεζιεκζηήξ ειπεζνίαξ ηςκ άθθςκ. Ζ πνυεεζή ηδξ κμιίγς είκαζ δζπθή. Απ‟ ηδ ιία 

πθεονά, ηαεζζηά πνμθακή (ιεηά ηαζ απυ ιία ακάθοζδ εεαηνζηχκ ένβςκ, ηδκ 

μπμία πνμηάζζεζ) ηα υνζα ηδξ οπμηεζιεκζηήξ θακηαζίαξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ  

εοαίζεδηδξ εηηίιδζδξ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ημο άθθμο, υνζα ηα μπμία 

επζηνέπμοκ ηδ αίςζδ ζοκαζζεδιάηςκ ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, 

αθθά επζηνέπμοκ, επίζδξ, ζηδ ζηέρδ κα θένκεζ ζημ πνμζηήκζμ ηδκ επίβκςζδ  υηζ 

μζ μπμζεζδήπμηε πενζζηάζεζξ πενζβνάθμκηαζ, αθμνμφκ ηάπμζμκ άθθμκ (οπανηηυ 

πνυζςπμ ή ιδ) ηαζ, επμιέκςξ, μζ εκδεπυιεκεξ απαζηήζεζξ ηδξ δνάζδξ ημο δεκ ιαξ 

αθμνμφκ. 304  Απ‟ ηδκ άθθδ πθεονά, ι‟ αοηυ ημκ παναθθδθζζιυ, δ Denham 

επζδζχηεζ κα βεθονχζεζ ηδκ δεζηή ηαζ ηδ θμβμηεπκία ηαζ κα ηαηαδείλεζ πςξ δ 

ζηάζδ ημο οπμηεζιέκμο απέκακηζ ζηδ ιία ειπθμοηίγεηαζ ηαζ εκζζπφεηαζ απυ ηδ 

ζηάζδ ημο απέκακηζ ζηδκ άθθδ. 

 

 

6.3 Η κεηαθνξά θνξέαο εζηθνύ ιόγνπ.  

 

Έπμκηαξ δζαηνίκεζ ηδκ ηαηακυδζδ απυ ηδκ εηηίιδζδ ιε ηνζηήνζμ ημ νυθμ ηδξ 

θακηαζίαξ  ηαζ έπμκηαξ επζζδιάκεζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ειπεζνζηέξ έκκμζεξ, μζ μπμίεξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ηαηακυδζδξ εκ βέκεζ, δεκ 

πνμτπμεέημοκ, ηαη‟ ακάβηδ, ηδκ εηθεπηοζιέκδ ζφθθδρδ ηδξ θαζκμιεκμθμβίαξ 

ημο άθθμο, εέηεζ ημ ενχηδια πχξ ιπμνεί κα εηθναζηεί ηαζ κα πενζβναθεί δ 

θαζκμιεκμθμβία ηςκ άθθςκ, υηακ απαζημφκηαζ θεπηέξ δζαηνίζεζξ, μζ μπμίεξ έπμοκ 

επζπηχζεζξ ζηδκ δεζηή γςή. Πημ ενχηδια αοηυ εειεθζχκεζ ηδκ άπμρή ηδξ υηζ δ 

ιεηαθμνζηή βθχζζα ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ ζπήια ηδξ ιεηαθμνάξ 

ιπμνεί κα ηαθφρεζ ημ ηεκυ ηδξ ηονζμθεηηζηήξ εηθμνάξ ημο θυβμο ηαζ κα 

εκζζπφζεζ ηδ ζφθθδρδ ιδ ζοκδεζζιέκςκ οπμηεζιεκζηχκ μπηζηχκ, υπςξ απαζηεί δ 
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εκδιενςιέκδ δεζηή ζηέρδ. Έηζζ, δ θμβμηεπκζηή βθχζζα ακαβμνεφεηαζ ςξ 

βθχζζα ηδξ θαζκμιεκμθμβίαξ ηαζ υπδια ηδξ οπμηεζιεκζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ, 

εζδζηυηενα, ημο δεζημφ θυβμο, υπςξ ζδιεζχκεζ ηαζ δ ίδζα ζηδκ εζζαβςβή ημο 

ηεθαθαίμο, ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζηδ ιεηαθμνά. Νζ παναπάκς εεςνήζεζξ μδδβμφκ 

ηδ Denham, ζημ δεφηενμ ιένμξ ημο αζαθίμο, κα επζπεζνήζεζ κα θςηίζεζ ημ νυθμ 

αοηυ ηδξ θμβμηεπκίαξ, επζηεκηνχκμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζημ ζπήια ηδξ 

ιεηαθμνάξ.  ,ηζ ζζπφεζ βζα ηδ ιεηαθμνά, ζζπφεζ, ηαη‟ ακαθμβία, ηαζ βζα ηζξ δεζηέξ 

έκκμζεξ, ηαεχξ, υπςξ εα οπμζηδνίλεζ, μζ ιεηαθμνέξ είκαζ ακάθμβεξ ιε ηζξ δεζηέξ 

έκκμζεξ. Ζ ακαθμβία αοηή, υπςξ παναηδνεί, απμννέεζ απυ ημκ πνμζδζμνζζιυ ημοξ 

ςξ «ηαη‟ εθάπζζημκ βκςζηζηχκ δζαηοπχζεςκ, ηςκ μπμίςκ μζ ιεηαθμνζημί υνμζ ή 

μζ εηθνάζεζξ είκαζ εκκμζμθμβζηά αοηυκμιμζ ηαζ μζ μπμίμζ θεζημονβμφκ ςξ 

πνμζέββζζδ εκκμζχκ ελανηχιεκςκ απυ ηζξ ακηζδνάζεζξ οπμηεζιέκςκ». 305 

Έηζζ, ακαδεζηκφμκηαξ ηδ βκςζηζηή δζάζηαζδ ηδξ ιεηαθμνάξ, ςξ πνμτπυεεζδξ, 

πνμηεζιέκμο κα εηπθδνχζεζ αοηυ ημ νυθμ (ηδξ έηθναζδξ ηςκ θεπηχκ δζαηνίζεςκ 

ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ άθθςκ) βζα θμβανζαζιυ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ηδκ 

ηαηαθθδθυηδηά ηδξ ςξ ηνυπμο έηθναζδξ ειπεζνζηχκ ηνίζεςκ, εα επζπεζνήζεζ κα 

δζεονφκεζ ηδκ ζζπφ αοηχκ ηςκ δζαηοπχζεςκ ζε μθυηθδνμ ημ θάζια ηδξ 

ιεηαθμνζηήξ βθχζζαξ ηαζ, εζδζηυηενα, ηδξ βθχζζαξ ηδξ ιοεζζημνίαξ. Θα 

απμδχζεζ ζηδ θακηαζία ηδ ζπέζδ πμο ζζπονίγεηαζ υηζ ζοκδέεζ ηδ ιεηαθμνά ιε ηζξ 

ηακμκζζηζηέξ ηνίζεζξ ηδξ δεζηήξ, βζαηί εεςνεί υηζ δ ιεηαθμνά ιπμνεί κα 

θεζημονβήζεζ ςξ υπδια ηςκ οπμηεζιεκζηχκ πνμσυκηςκ ηδξ θακηαζίαξ, ηα μπμία, 

υπςξ έπεζ πνμζπαεήζεζ κα απμδείλεζ ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα, πανέπμοκ 

πεζζηήνζα μοζζαζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ πμνεία ηςκ δεζηχκ αλζμθμβήζεςκ. Θα 

οπμζηδνίλεζ  υηζ πμθθέξ ιεηαθμνέξ έπμοκ βκςζηζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ βκςζηζηή 

θεζημονβία ηαζ υηζ μζ ζοκεήηεξ αθδεείαξ ημοξ έπμοκ παναηηήνα πνμμπηζηυ, υπςξ 

ζοιααίκεζ ηαζ ζηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ ηαζ υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ, 

ιπμνμφκ κα είκαζ βκςζηζηέξ, εκχ, ηαοηυπνμκα, είκαζ δοκαηυκ κα πενζέπμοκ 

έκκμζεξ, μζ μπμίεξ ελανηχκηαζ απυ ηδκ ακηαπυηνζζδ.306 Δπζπθέμκ, εα οπμζηδνίλεζ 

υηζ δ ιεηαθμνζηή βθχζζα επζηοβπάκεζ κα απμδχζεζ πθεονέξ ηδξ ειπεζνίαξ πμο δ 

ηονζμθεηηζηή βθχζζα αδοκαηεί, άπμρδ, δ μπμία εηθνάγεηαζ απυ ηδκ μκμιαγυιεκδ 

Θέζε ηεο Αδπλακίαο Έθθξαζεο. ( ΚΚΔ 281) 

 

Ζ Denham εεςνεί υηζ δ ιεηαθμνά έπεζ δζπθή θεζημονβία.  Ζ ιζα θεζημονβία ηδξ 

ιεηαθμνάξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακαπανάζηαζδ ηςκ θαζκμιεκμθμβζηά 

παναηηδνζγυιεκςκ ηαηαζηάζεςκ, ζηζξ μπμίεξ επζβίβκμκηαζ ηα δεζηά 

παναηηδνζζηζηά ηςκ πνάλεςκ ηαζ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

επζβίβκμκηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ηςκ πνμζχπςκ, ιε ζημπυ ηδκ 

ηαηακυδζδ ηςκ αλζαηχκ ζδζμηήηςκ, ηζξ μπμίεξ ηαηέπεζ μ ηυζιμξ βζα ημοξ άθθμοξ. 
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 Εννοϊντασ μ’ αυτό τον όρο, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ χριςθ του, μία κατθγορία λζξεων και εκφράςεων 
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Ζ δεφηενδ θεζημονβία ηδξ ιεηαθμνάξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ ιεηαθμνζηυηδηα ηδξ 

βθχζζαξ ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ ακαπανάζηαζδ ηςκ ίδζςκ ηςκ δεζηχκ υρεςκ,  

ηαεχξ μζ δεζηέξ υρεζξ κέςκ ή ελαζνεηζηά ζδζαίηενςκ ηαηαζηάζεςκ δεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα εηθναζημφκ απυ ημ ηαεζενςιέκμ ηονζμθεηηζηυ θελζθυβζμ ηςκ δεζηχκ 

υνςκ. (ΚΚΔ 336) Ξνμζεββίγμκηαξ ιε ηδκ ακάθοζή ηδξ ηδκ ζδέα ημο «ηνμπμφ ηδξ 

ανεηήξ» ημο Carroll,307 δ Denham επζζδιαίκεζ εδχ ημοξ πμθθαπθμφξ ηνυπμοξ ιε 

ημοξ μπμίμοξ ιπμνεί κα ειθακζζηεί ιζα δεζηή ζδζυηδηα, αθθά ηαζ ηζξ πμζηίθεξ 

πενζζηάζεζξ ηδξ γςήξ, μζ μπμίεξ πμθφ ζοπκά απέπμοκ απυ ημ μζηείμ ηαζ ημ 

πνμθακέξ (ΚΚΔ 336). Ν παναθθδθζζιυξ θαζκμιεκμθμβζηχκ ιεηαθμνχκ ηαζ 

δεζηχκ ηνίζεςκ ιε ηνζηήνζμ ηζξ ζοκεήηεξ αθδεείαξ ημοξ, (βκςζηζηέξ ςξ 

επίηεοβια αθθά ηαζ ηαοηυπνμκα  απμηέθεζια  ιεηαηυπζζήξ ιαξ ςξ πνμξ ημ ιδ 

βκςζηζηυ, ζοκαζζεδιαηζηυ πνμζακαημθζζιυ ιαξ ηαζ επμιέκςξ ηζξ οπμηεζιεκζηέξ 

ιαξ ακηζδνάζεζξ ειπεζνζηέξ ηαζ παναηζκδηζηέξ), ακαδεζηκφεζ ηδ θεζημονβζηυηδηα 

ηδξ ιεηαθμνζηήξ βθχζζαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ ακάδεζλδ 

δεζηχκ παναιέηνςκ. (ΚΚΔ 339) 

 

Ζ ηνζηζηή, ηδκ μπμία έπεζ δεπηεί δ Denham βζα ημ πανυκ ηεθάθαζμ, ημ μπμίμ 

ακαθένεηαζ ζημ θμβμηεπκζηυ ζπήια ηδξ ιεηαθμνάξ, εζηζάγεηαζ, ηονίςξ, ζηδκ 

απνμεοιία ηδξ κα απμδεζιεοηεί απυ παναδμζζαηέξ απυρεζξ βζα ηζξ έκκμζεξ, ηδ 

ζηέρδ, ηδ ζδιαζία ηαζ ηδ βκχζδ, ιε απμηέθεζια κα ααζίγεζ ηα αζηήιαηα αθδεείαξ 

ζηδκ ακηίθδρδ ζδιακηζηχκ μιμζμηήηςκ. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ, παναηδνεί μ 

Mark Johnson, βζα ημκ μπμίμ δ Denham, εθ ησλ πζηέξσλ, ακαβηάγεηαζ «κα 

ακαγδηήζεζ απυρεζξ βζα ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ςξ πνμξ ηδκ αθήεεζα, μζ μπμίεξ 

οπενααίκμοκ ηζξ απυρεζξ πενί ηδξ αθήεεζαξ ςξ ακηζζημζπίαξ ηαζ μζ μπμίεξ 

ακαγδημφκ δοκαηυηδηεξ απμηίιδζδξ ημο βκςζηζημφ πενζεπμιέκμο ηαζ ηδξ 

βκςζηζηήξ αοημκμιίαξ, μζ μπμίεξ εηηείκμκηαζ πένα απυ ηζξ παναδεδμιέκεξ 

εεςνήζεζξ βζα ημ ηζ κμείηαζ ςξ βκςζηζηυ».308 

Ακηίεεηα ιε ηδ Denham, μ Johnson δε δζζηάγεζ κα απμζηαζζμπμζδεεί απυ ηδκ 

ακαθοηζηή πανάδμζδ ηαζ κα εεςνήζεζ υηζ μζ πζμ ααζζηέξ δεζηέξ έκκμζεξ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια μζ έκκμζεξ ηςκ δζηαζςιάηςκ, ημο ηαεήημκημξ, ηδξ δζηαζμζφκδξ, ηδξ 

εέθδζδξ, ηδξ εθεοεενίαξ, ημο ηαθμφ, ηδξ ανεηήξ, ημο δεζημφ ζεέκμοξ ηαζ ηδξ 

δεζηήξ ζζμννμπίαξ μνίγμκηαζ ιεηαθμνζηά. Σςνίξ αοηή ηδκ απμδμπή, δεκ 

ακηζθαιαάκεηαζ ιε πμζμ ηνυπμ δ Denham εα ιπμνμφζε κα δείλεζ πχξ δ ηαηακυδζδ 

ηδξ ιεηαθμνάξ εα ιπμνμφζε κα αθθάλεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ δεζηήξ. Γζα κα ζοιαεί 

ηάηζ ηέημζμ, εα πνεζαγυηακ δ δζαηφπςζδ ιζαξ εεςνδηζηήξ άπμρδξ βζα ηδ 

ιεηαθμνά, υπςξ αοηή, ηδκ μπμία οπμζηδνίγμοκ μζ George Lakoff & Mark Turner 

ζημ ένβμ ημοξ More Than Cool Reason,309 υηζ, δδθαδή, «δδιζμονβζηέξ ιεηαθμνέξ 

ζε θμβμηεπκζηά ένβα ηείκμοκ κα βίκμοκ ηαζκμθακείξ πνμεηηάζεζξ ζοιααηζηχκ 

ιεηαθμνχκ ιε ηζξ μπμίεξ ηαηακμμφιε ημκ ηυζιμ ιαξ, ηζξ ζπέζεζξ ιαξ ηαζ ηζξ αλίεξ 
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ιαξ». 310  Έηζζ, μ Jonhson ηαηαθήβεζ ζηδκ άπμρδ υηζ δ ζπμοδαζυηδηα ηδξ 

ιεηαθμνάξ οπενααίκεζ, ηαηά πμθφ, ηδκ παναηίκδζή ιαξ κα ακηζθδθεμφιε ηζξ 

μιμζυηδηεξ πμο οπάνπμοκ ακάιεζα ζε πνυζςπα, πνάβιαηα, ηαηαζηάζεζξ, ηαεχξ 

ιαξ αμδεά κα ηαηακμήζμοιε ηζξ ααζζηέξ ιεηαθμνέξ ιε ηζξ μπμίεξ μζ άκενςπμζ 

κμδιαημδμημφκ ηδ γςή ημοξ. «Ζ βκχζδ αοηχκ ηςκ δμιζηχκ ηαζ μοζζςδχκ 

ιεηαθμνχκ είκαζ», οπμζηδνίγεζ μ Johnson,  «αοηυ, ημ μπμίμ αθέπεζ δ Denham ζηδ 

θμβμηεπκία, πχξ, δδθαδή, μζ άθθμζ άκενςπμζ αζχκμοκ ηζξ δεζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ηζ 

ημοξ ηζκδημπμζεί ηαζ ηζ ακηζθαιαάκμκηαζ ςξ αλζυθμβμ ηαζ δίηαζμ».311 

Ακ ηαζ δ ηφνζα πνμζπάεεζα ηδξ Denham κα απμδείλεζ ηδ ζοιαμθή ηδξ θμβμηεπκίαξ 

ζηδ δζηαίςζδ ηαζ επαθήεεοζδ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ εζηζάγεηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ 

πνήζδξ ηδξ ιεηαθμνάξ απυ ηδ θμβμηεπκία, ςξ θμνέα δεζηήξ ηαθθζένβεζαξ, ζημ 

ηαηαθδηηζηυ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο ηδξ, ζζπονίγεηαζ υηζ ηα ζοιπενάζιαηα, ηα μπμία 

αθμνμφκ ηδ ιεηαθμνά, είκαζ δοκαηυκ κα επεηηαεμφκ βζα κα δζηαζμθμβήζμοκ ηδ 

βκςζηζηή αλία ηςκ αθδβδιαηζηχκ ένβςκ ζοκμθζηά ηαζ ηδ ζοκεζζθμνά ημοξ  ζηα 

επζζηδιζηά επέββοα ηδξ δεζηήξ ζηέρδξ. 

 

 H Denham απμδέπεηαζ ηζξ ηνεζξ θεζημονβίεξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, μζ μπμίεξ, ζφιθςκα 

ιε ημκ Putnam,312 ζοκεζζθένμοκ ζηδκ εζηθή ζνθία (moral wisdom). Αοηέξ ηζξ 

θεζημονβίεξ ηζξ εεςνεί ηαζ δ ίδζα ςξ μοζζχδεζξ παναιέηνμοξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, μζ 

μπμίεξ δδθχκμοκ ηδκ δεζηή ζηακυηδηα ζημ πθαίζζμ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ 

δεζηήξ. Νζ θεζημονβίεξ αοηέξ, πςνίξ κα οπμκμιεφμοκ ηα βκςζηζηά αζηήιαηα ημο 

δεζημφ θυβμο, κμμφιεκμο ςξ έηθναζδ πεπμζεήζεςκ, ελαζθαθίγμοκ ηαζ ζηδ 

θμβμηεπκία ηδ δζάζηαζδ ηδξ αοεεκηζηήξ βκχζδξ ιε αλζχζεζξ αθδεείαξ, αλζχζεζξ ηζξ 

μπμίεξ οπμζηήνζλε βζα ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ.  

Έηζζ, ημ πνχημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ θμβμηεπκίαξ, δδθαδή ημ κα ιδκ πνμδζαβνάθεζ, 

θφζεζξ πανά ιυκμ κα θςηίγεζ ζδιακηζηά ενςηήιαηα δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδκ 

πμθθαπθυηδηα ηαζ ηδκ ζδζαζηενυηδηα, εεςνείηαζ απυ ηδ Denham ςξ δ εζδμπμζυξ 

δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδξ ιδ θμβμηεπκίαξ. 313   (ΚΚΔ 341) 

Δπζπθέμκ, ημ ζοβηεηνζιέκμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζοιαάθθεζ ζηδκ 

δεζηή ζμθία ιε ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ακηίθδρδξ υηζ δεκ οπάνπμοκ «ηφπμζ ή 

ζοκηαβέξ βζα ηδκ πνμζςπζηή εοηοπία».314 (ΚΚΔ 148)  
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311
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 Putnam 1979: 89.  Βλ. και προθγοφμενθ ςυηιτθςθ τθσ τοποκζτθςθσ του Putnam ςτο ίδιο κεφάλαιο.  
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 Ν Κίθακ Θμφκηενα μ μπμίμξ εεςνεί ημ ιοεζζηυνδια «έκα δζαθμβζζιυ βζα ηδκ 

φπανλδ, εεςνμφιεκδ δζα ιέζμο θακηαζηζηχκ πνμζχπςκ», 315  έπεζ επζζδιάκεζ 

αοηή ηδκ απνμζδζμνζζηία ημο ιοεζζημνήιαημξ, ηυζμ ιε ηδ ζδιαζία πμο απμδίδεζ 

ζηδκ έηθναζδ «ααάζηαπηδ εθαθνυηδηα ημο είκαζ» ςξ πμνεία ζημ ηεκυ πςνίξ 

αθέκηδ (Ζ Σέρλε ηνπ Κπζηζηνξήκαηνο, ΣΚ 53), υζμ ηαζ ιε ηδκ απμνία πμο 

εηθνάγεζ δ δνςίδα ημο μιχκοιμο ιοεζζημνήιαηυξ ημο «Ξμφ ανπίγεζ ηαζ πμφ 

ηεθεζχκεζ ημ εβχ;.. Κζα έηπθδλδ ιάθθμκ ιπνμζηά ζηδκ ααεααζυηδηα ημο εβχ ηαζ 

ηδξ ηαοηυηδηάξ ημο». (ΣΚ 40) Ππεηζηά ιε ηδκ ζηακυηδηα ημο ιοεζζημνήιαημξ κα 

αθμιμζχκεζ πςνίξ πνυαθδια άθθεξ βκςζηζηέξ πενζμπέξ, βνάθεζ: «Π‟ έκα 

ιοεζζημνζμβνάθμ ημ πάεμξ ηδξ βκχζδξ δεκ έπεζ ζπέζδ μφηε ιε ηδκ πμθζηζηή μφηε 

ιε ηδκ Ηζημνία … Θαιία αιθζαμθία πςξ δ Ρνμιμηναηία ζημκ Ακαηυθ Φνακξ έπεζ 

θνζπηή υρδ,… μ ιοεζζημνζμβνάθμξ δεκ έβναρε ημ ιοεζζηυνδιά ημο βζα κα 

ηαηαδζηάζεζ ηδκ Δπακάζηαζδ, αθθά βζα κα ελεηάζεζ ημ ιοζηήνζμ ηςκ 

πνςηαβςκζζηχκ ηδξ…»,316 εκχ αθθμφ δζεοηνζκίγεζ «μ ιοεζζημνζμβνάθμξ δεκ είκαζ 

μφηε ζζημνζηυξ μφηε πνμθήηδξ: είκαζ ελενεοκδηήξ ηδξ φπανλδξ». (ΣΚ 56) θεξ 

αοηέξ μζ απυρεζξ, ηζξ μπμίεξ δζαηοπχκεζ μ Θμφκηενα ζοιθςκμφκ ιε ημ νυθμ πμο 

απμδίδεζ μ Putnam ζηδ θμβμηεπκία, ημ νυθμ ηδξ  απμηφπςζδξ ηδξ ακενχπζκδξ 

ηαηάζηαζδξ.317 

Ρμ δεφηενμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ημ μπμίμ έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ 

παναηίκδζδ ημο ακαβκχζηδ κα ειπθέλεζ ηδ θακηαζία ημο, υηακ αζχκεζ μπηζηέξ 

βςκίεξ δζαθμνεηζηέξ απυ ηδ δζηή ημο, ζοιαάθθεζ ζηδκ δεζηή 

επαβνφπκδζδ/εβνήβμνζδ ημο αηυιμο απέκακηζ ζηδκ πμθθαπθυηδηα ηαζ ηδκ 

ζδζαζηενυηδηα, εκχ, ηαοηυπνμκα, ακαδεζηκφεζ ηδ δοζημθία κα θακηαζηεί ηάπμζμξ 

έκακ ηνυπμ γςήξ, μ μπμίμξ κα είκαζ, ζοβπνυκςξ, «ζδακζηυξ ηαζ εθζηηυξ».318 

Ρμ ηνίημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ημ μπμίμ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

οζμεεηήζμοιε δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ βςκίεξ ι‟ έκα ηνυπμ, μ μπμίμξ παναηηδνίγεηαζ 

απυ ελαζνεηζηή γςκηάκζα ηαζ πθμφημ ζοκαζζεδιάηςκ, ακηακαηθά ηδκ εκυηδηα 

ηνίζδξ ηαζ ζοκαζζεήιαημξ, δ μπμία απακηάηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ δεζηή 

ειπεζνία. Ζ ηαηακυδζδ ηδξ ζηέρδξ δζαιεζμθααείηαζ απυ ηδκ εηηίιδζδ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ, υπςξ οπμδεζηκφμοκ μζ ζοπκέξ ακαθμνέξ ηδξ Denham ζημ ένβμ 

ημο Ρμθζηυζ Άλλα Θαξέληλα. 

 

Έπμκηαξ ακαδείλεζ δ Denham ηα παναπάκς παναηηδνζζηζηά ηδξ θμβμηεπκίαξ ςξ 

παναηηδνζζηζηά ηδξ δεζηήξ βκςζζμθμβίαξ ηαζ έπμκηαξ ζζπονζζηεί υηζ μφηε δ 

έιθαζδ ζηδκ ζδζαζηενυηδηα μφηε δ ειπθμηή ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ 

ζηενμφκ ηζξ δεζηέξ πνμηάζεζξ απυ ηδ δοκαηυηδηα κα απμηεθμφκ βκήζζεξ 

εηθνάζεζξ πεπμζεήζεςκ, ακανςηζέηαζ ακ εα ιπμνμφζε ημ ίδζμ κα ζζπφζεζ ηαζ βζα 

ηδ θμβμηεπκία. Γζα κα απακηήζεζ ζε αοηυ ημ ενχηδια δδθχκεζ υηζ εα 

πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ ακάθοζδ ηδξ ιεηαθμνάξ ηαζ ηδξ δεζηήξ ειπεζνίαξ, ηδκ μπμία 
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επεπείνδζε πνμδβμοιέκςξ.  

 

Δκχ μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ηςκ θαζκμιεκμθμβζηχκ ιεηαθμνχκ, υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, δ ζδιαζία ημοξ, δεκ ηαζνζάγμοκ ιε ηζξ θμβμηεπκζηέξ δζαηοπχζεζξ, 

ηαεχξ ζηζξ πνχηεξ δ ζδιαζία ηςκ θέλεςκ αθθάγεζ, εκχ ζηζξ δεφηενεξ υπζ, 

μνζζιέκα άθθα παναηηδνζζηζηά, υπςξ, βζα πανάδεζβια, δ ενιδκεία ηςκ 

θαζκμιεκμθμβζηχκ ιεηαθμνχκ ηαζ ηςκ θμβμηεπκζηχκ δζαηοπχζεςκ, 

πανμοζζάγμοκ ακαθμβίεξ ςξ πνμξ ημ βκςζηζηυ ημοξ νυθμ.  Ρμ γήηδια ηδξ 

ακαθμνάξ ηςκ δζαηοπχζεςκ, πνμηεζιέκμο κα απμθαζζζημφκ αζηήιαηα αθδεείαξ 

εη ιένμοξ ηςκ δφμ ιενχκ, δ Denham ημ ακηζιεηςπίγεζ εζζάβμκηαξ ηα πζεακά 

ακηζηείιεκα ςξ ζδιαζκυιεκα μκμιάηςκ ηαζ εηθνάζεςκ ιοεζζημνδιαηζηχκ 

ακαθμνχκ.  Ποβηεηνζιέκα, υπςξ ελδβεί, μζ εηθνάζεζξ είκαζ αθδεείξ ιέζα ζ‟ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ δοκαημηήηςκ, ημ μπμίμ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημ 

ιοεζζηυνδια.  Ρμ ιοεζζηυνδια, ι‟ αοηυ ημκ ηνυπμ, πενζμνίγεζ ηζξ αθδεείξ 

δζαηοπχζεζξ πμο ιπμνμφκ κα βίκμοκ ζε ζπέζδ ι‟ αοηυ. Έηζζ, δ αθήεεζα 

πνμηάζεςκ ζπεηζηχκ ιε ημοξ παναηηήνεξ ημο Παζλπδνζημφ ένβμο «Βαζζθζάξ Ιδν», 

βζα πανάδεζβια, πενζμνίγμκηαζ απυ ημ αθήβδια.319 

 

Ζ Denham ελεηάγεζ ζδζαίηενα ηδκ αθήεεζα ηςκ εηθνάζεςκ, μζ μπμίεξ 

δζαηοπχκμκηαζ υπζ βζα ημ ιοεζζηυνδια, αθθά ιέζα ζ‟ αοηυ απυ ημκ ίδζμ ημκ 

ζοββναθέα. Δπεζδή εεςνεί πμθφ ηεπκδηή ηδκ άπμρδ υηζ δ αθήεεζα ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ εηθνάζεςκ ζοκδέεηαζ ιε ηάπμζα θμβζηή δοκαηυηδηα φπανλδξ ηςκ 

ηαηαζηάζεςκ πμο πενζβνάθμοκ, ζηνέθεηαζ ζε απυρεζξ, υπςξ αοηέξ ημο Kendall 

Walton, μ μπμίμξ επζζδιαίκεζ υηζ δ ζςζηή εηηίιδζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ πνμτπμεέηεζ 

εη ιένμοξ ημο ακαβκχζηδ ιζα εκενβδηζηή πνμζπμίδζδ υηζ ηα δζαδναιαηζγυιεκα 

ζοιααίκμοκ πναβιαηζηά. 

 

Δπζπθέμκ, ακαζηεοάγμκηαξ πεναζηένς υ,ηζ ανπζηά θαζκυηακ ςξ ζςζηυξ ηνυπμξ 

ακηζιεηχπζζδξ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ακαθμνάξ, πνμηεζιέκμο κα απμδμεεί ζηζξ 

θμβμηεπκζηέξ νήζεζξ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ αθήεεζαξ, δ Denham επζζδιαίκεζ υηζ 

«υηακ θέιε υηζ έκα ιοεζζηυνδια είκαζ αθδεέξ,..., εκκμμφιε υηζ είκαζ αθδεέξ, 

αηνζαχξ, ςξ πνμξ ημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ ηαζ υπζ απθχξ ςξ πνμξ ηάπμζμκ ηυζιμ, 

μπμίμξ είκαζ δοκαηυκ κα οπάνλεζ».320 Νζ ηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ πενζβνάθμκηαζ ζημ 

ιοεζζηυνδια, ακηζπνμζςπεφμοκ ηαηαζηάζεζξ εκυξ δοκαημφ ηυζιμο, μζ μπμίεξ 

είκαζ, ςζηυζμ, οπανηηέξ ή ηαζ δοκαηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο.  

Πημ ζδιείμ αοηυ, δ Denham δζαηοπχκεζ ιία παναηήνδζδ, δ μπμία αθμνά ηα 
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 Απόψεισ πάνω ςτο κζμα τθσ αλικειασ, τόςο ςε επίπεδο αντικειμζνου όςο και κεματικό επίπεδο, 
παρακζτει και ο Lamarque 2009 (Ch. 5 Fiction). Σχετικι με τθν παρατιρθςθ τθσ Denham είναι Θ Αρχι τθσ 
Σαυτότθτασ του Χαρακτιρα που αναφζρει ςτο εν λόγω κεφάλαιο, αλλά και άλλα ηθτιματα που αφοροφν τόςο 
τθν πραγματικότθτα των χαρακτιρων όςο και το διπλό επίπεδο κζαςισ τουσ (εςωτερικό και εξωτερικό) Για 
μια πλθρζςτερθ αναφορά των εν λόγω κζςεων βλ. και ςτο 4

ο
  κεφάλαιο αυτισ τθσ μελζτθσ. Ρρβλ. και 

γενικότερεσ ςυηθτιςεισ για τθν αλικεια μζςα ςτθ μυκοπλαςία  
320

 Denham 2000: 348. Τα κζματα αυτά ςχετικά με τθν αλικεια ςτθ μυκοπλαςία και τισ αναφορζσ τουσ ςε 
πραγματικοφσ κόςμουσ, πικανοφσ κόςμουσ, ςε κοινζσ πεποικιςεισ κτλ. ςυηθτιοφνται διεξοδικά ςτο Lamarque 
2009 ςτο 5

ο
 κεφάλαιο, αλλά και ςτο Lamarque & Olsen 1994, κεφ. 12 και 13, όπωσ είδαμε ςτο 4

ο
 κεφάλαιο. 
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ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ζε αοηά ηαζ ημ 

ηνζηήνζμ ηδξ αθήεεζαξ, ςξ οπμθμβίζζιμ ζημζπείμ  ηδξ θμβμηεπκζηήξ αλίαξ ημο 

ένβμο. Απμδίδμκηαξ, ιάθζζηα, ηδ ζοβηεηνζιέκδ αλζμθμβζηή δζενεφκδζδ ζημοξ 

ακαβκχζηεξ, ηδκ εεςνεί ςξ παναβςβζηυ ηνυπμ κα απμημιίζμοκ υθα υζα έπεζ κα 

ημοξ πνμζθένεζ ημ ιοεζζηυνδια.  Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ, απακηά ζημοξ Lamarque 

ηαζ Olsen, μζ μπμίμζ παναθείπμοκ ημ ηνζηήνζμ ηδξ αθήεεζαξ ζηδ αλζμθυβδζδ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ εη ιένμοξ ηςκ ακαβκςζηχκ, υηζ μζ ακαβκχζηεξ είκαζ πμο 

αλζμθμβμφκ έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ ιε ηνζηήνζμ ηδκ αθήεεζα.321 

 

Πημ εφθμβμ ενχηδια ακ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ακαβκςζηχκ βζα ηδκ αθήεεζα δε εα 

ιπμνμφζε κα ελοπδνεηδεεί πζμ απμηεθεζιαηζηά απυ ηζξ ειπεζνζηέξ επζζηήιεξ, 

υπςξ δ ροπμθμβία, δ ημζκςκζμθμβία, δ ζζημνία ή αηυια ηαζ δ θοζζηή, δ Denham 

επακαθαιαάκεζ ηδ εέζδ υηζ οπάνπμοκ είδδ βκχζδξ, ηα μπμία δ θμβμηεπκία ηα 

πνμζθένεζ ιε ηαθφηενμ ηνυπμ.322 Δπίζδξ, επζζδιαίκεζ υηζ αοηά αηνζαχξ ηα είδδ 

βκχζδξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ έβηονεξ δεζηέξ ηνίζεζξ. 

 

Ρμ πνχημ είδμξ βκχζδξ, ημ μπμίμ πνμζθένεζ δ θμβμηεπκία ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

ζδζαίηενδ θφζδ ηςκ δεζηχκ αλζχκ, μζ μπμίεξ επζβίβκμκηαζ, ηνυπμκ ηζκά, ζε ιδ 

δεζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ ςξ δζαιμνθςηζηέξ ζδζυηδηεξ. Ρμ βεβμκυξ αοηυ, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ημ βεβμκυξ υηζ ζοπκά ηαθμφιαζηε κα πεζνζζημφιε ηαζ κα 

ακηζδνάζμοιε ζε ηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ πνμζδζμνίγμκηαζ απυ δεζηέξ παναιέηνμοξ 

ηυζμ ακμίηεζεξ υζμ ηαζ πνςηυβκςνεξ, απαζηεί απυ ημ οπμηείιεκμ πμο ζημπάγεηαζ 

κα ακηαπμηνζεεί ζηδ ιμκαδζηυηδηά ημοξ, αθθά ηαζ ζηδκ ζηακμπμίδζδ, ηδκ μπμία 

πνμζθένεζ δ ιζα ή δ άθθδ δεζηή έκκμζα. Ζ Denham οπμζηδνίγεζ υηζ ιζα ηαηάθθδθδ 

ακηίδναζδ ηαζ οπαβςβή ζε ηάπμζα δεζηή έκκμζα δεκ ιπμνεί κα πνμηφρεζ ςξ 

ζοκαβςβή απυ βεκζημφξ ηακυκεξ, αθθά απυ ηδκ πνμδζάεεζδ ημο οπμηεζιέκμο κα 

ακηαπμηνίκεηαζ ζε ζδζαζηενυηδηεξ ζακ κα ακηακαηθμφκ αλίεξ ηαζ απαλίεξ. (ΚΚΔ 

350) Νδδβυξ ζ‟ αοηή ηδκ πνμζπάεεζα, οπμζηδνίγεζ δ Denham, ιπμνμφκ κα είκαζ 

μζηεία παναδείβιαηα, ηα μπμία, ζε ιεβάθμ ααειυ, θεζημονβμφκ ακαθμβζηά ιε ημκ 

ηνυπμ πμο θεζημονβεί δ ηονζμθεηηζηή ζδιαζία ηςκ θέλεςκ ζε ιζα ηαζκμφνβζα 

ιεηαθμνά, ηαεμδδβχκηαξ ηδκ ενιδκεία ημοξ, πςνίξ κα ηδκ ηαεμνίγεζ πθήνςξ.  Ζ 

θμβμηεπκία ιαγί ιε ημοξ ιφεμοξ, ηζξ αθθδβμνίεξ, ηζξ πανααμθέξ ηαζ ηζξ θασηέξ 

ζζημνίεξ, πανέπεζ αλζμθμβζηά παναδείβιαηα ηαζ πνυηοπα, ηςκ μπμίςκ ημ 

πενζεπυιεκμ ηαεμνίγεηαζ εκ ιένεζ απυ ηζξ δζηέξ ιαξ ακηζδνάζεζξ. Έηζζ, υπςξ 

ζδιεζχκεζ ηαζ δ ίδζα, «απυρεζξ, μζ μπμίεξ εηθνάγμκηαζ ζηα ιοεζζημνήιαηα ηαζ ηζξ 

μπμίεξ αλζμθμβμφιε πενζζζυηενμ, οπενέπμοκ δεζηά  ηαζ εκζςιαηχκμκηαζ ζημ 
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 Οι L&O ςυνδζουν τθν ερμθνεία, θ οποία ανταποκρίνεται ςτθν αλικεια, με τθ λογοτεχνικι αξία, μόνο όταν 
εκείνθ ςυμβάλλει ςτθν εκτίμθςθ τθσ ςυμβολισ αυτισ τθσ ερμθνείασ ςτο ζργο ωσ όλο. (χρθςιμοποιοφν το 
παράδειγμα τθσ ψυχαναλυτικισ ερμθνείασ τθσ ςυμπεριφοράσ μιασ θρωίδασ του Μψεν για να δείξουν ότι οι 
ψυχαναλυτικζσ γνϊςεισ του Μψεν, πριν το Φρόυντ, δεν προςκζτουν ςτθν αιςκθτικι εκτίμθςθ του ζργου, αλλά 
μόνο ςτθν εκτίμθςθ του ςυγγραφζα), Truth, Fiction and Literature, ςελ. 298.  Σε ολόκλθρο το ζργο τουσ, αλλά 
ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ τθσ διάκριςθσ ανάμεςα ςτον τρόπο ανάπτυξθσ ενόσ κζματοσ και ςτο ίδιο το κζμα, 
οι ςυγγραφείσ δίνουν τθν εντφπωςθ ενόσ απόλυτου διαχωριςμοφ μορφισ και περιεχομζνου και μιασ ςαφοφσ 
ζμφαςθσ του ενδιαφζροντοσ και τθσ αξίασ του λογοτεχνικοφ ζργου ςτθ μορφι. 
322

 Συμφωνϊντασ ς’ αυτό το ςθμείο, όπωσ ζχουμε δει με τθν Nussbaum. 
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ημζκυ θελζθυβζμ ηςκ δεζηχκ οπμδεζβιάηςκ, πνμηφπςκ ηαζ παναδεζβιάηςκ».323  

Θαη‟ επέηηαζδ, μζ απυρεζξ αοηέξ επδνεάγμοκ μοζζαζηζηά ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ, ηαεχξ 

απμδεζηκφμκηαζ είηε υηζ είκαζ ελ‟ ίζμο πζεακά ζοζηαηζηά ημο δζημφ ιαξ δεζημφ 

αίμο, είηε υηζ ακηζζημζπμφκ αηνζαχξ ιε ηα θαζκυιεκα ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο. Ζ 

δε θεπηυηδηα, πμθοπθμηυηδηα ηαζ δοζημθία αοηχκ ηςκ παναδεζβιάηςκ ηαζ 

οπμδεζβιάηςκ παίγεζ νυθμ ζηζξ ηνίζεζξ δεζηχκ αλζχκ, μζ μπμίεξ ηαεμδδβμφκηαζ 

απυ αοηά. Θαηαθήβεζ δε δζαηοπχκμκηαξ ηδκ άπμρδ υηζ «ηα ιοεζζημνήιαηα 

πανάβμοκ ηαζ μνβακχκμοκ οπμεεηζηά ακηζηείιεκα ηαζ ζοιαάκηα, πνυζςπα ηαζ 

πνάλεζξ, ζε υρεζξ εζηυκςκ πμο ιπμνμφιε κα ζοθθάαμοιε ιε ηδ θακηαζία - ηαζ κα 

ακαβκςνίζμοιε ζηζξ γςέξ ιαξ».324 

 

Έκαξ δεφηενμξ βκςζηζηυξ νυθμξ, ημκ μπμίμ ακαβκςνίγεζ δ Denham ζηδ 

θμβμηεπκία, είκαζ μ νυθμξ ηδξ ακαπανάζηαζδξ πηοπχκ ηδξ οπμηεζιεκζηήξ μπηζηήξ 

ηςκ άθθςκ, δ μπμία οπενααίκεζ ηδκ απυδμζδ πεπμζεήζεςκ ηαζ επζεοιζχκ ηαζ 

πνμζεββίγεζ θαζκμιεκμθμβζηέξ ειπεζνίεξ, ζοβηζκδζζαηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ πμζμηζηά 

παναηηδνζζηζηά ηςκ θζθμδμλζχκ ηαζ ηςκ θυαςκ ηςκ οπμηεζιέκςκ, υπςξ θέεζ 

παναηηδνζζηζηά. Καεαίκμοιε, έηζζ, κέεξ έκκμζεξ ηαζ, ζδζαίηενα, κέεξ έκκμζεξ 

ειπεζνζχκ, μζ μπμίεξ ιαξ επζηνέπμοκ κα ακηζδνμφιε ιε δζαηνζηυ ηνυπμ ζηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο ειπίπημοκ ζ‟ αοηέξ. Βθέπμκηαξ ημκ ηυζιμ ιέζα απυ ηα «ιάηζα» 

ημο άθθμο, οζμεεηχκηαξ ηζξ ζηάζεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο ζακ κα ήηακ δζηά 

ιαξ, δεκ επζπεζνμφιε άζημπεξ αζηήζεζξ, ζζπονίγεηαζ δ Denham, ηαεχξ μζ άθθμζ, 

ημοξ μπμίμοξ ηαθμφιαζηε κα ηαηακμήζμοιε, ι‟ αοηυ ημκ ηνυπμ, ζηδ θμβμηεπκία 

είκαζ οπανηηά πνυζςπα ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο, ιέζα ζημκ μπμίμ γμφιε.325  

Νθμηθδνχκμκηαξ, δ Denham πμζηδνίγεζ υηζ  δ πμζηζθία ηαζ δ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ 

ακενχπζκδξ ειπεζνίαξ ακηακαηθά ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ δεζηήξ γςήξ ηαζ υ,ηζ 

ηαθυ πνμηφπηεζ απ‟ αοηήκ ηαζ ηακείξ δε εα ιπμνμφζε κα αβκμήζεζ ηδ ιζα πςνίξ 

κα απμθέζεζ, ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ άθθδ.326 
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 Denham 2000: 351 
324

 Denham 2000: 353 
325

 Θ Nussbaum αναφζρεται αντίςτοιχα ςτθ φανταςιακι βίωςθ τθσ κατάςταςθσ του άλλου και ςτον τρόπο 
που αυτι βοθκά να υιοκετιςουμε τθ ςωςτι θκικι ςτάςθ περιγράφοντασ τθ ςτάςθ του χοροφ ςτθν τραγωδία 
Φιλοκτιτθσ. Θ διαφοροποίθςι τθσ από εκείνθ τθσ Denham είναι ότι θ φανταςιακι προβολι του χοροφ αφορά 
το ςυναίςκθμα τθσ ςυμπόνιασ ενϊ τθσ Denham τθν κατάςταςθ τθσ ενςυναίςκθςθσ. Για τθ Nussbaum θ 
ενςυναίςκθςθ  αφορά μία φανταςιακι αναπαράςταςθ τθσ εμπειρίασ του άλλου, χωρίσ όμωσ κάποια 
αξιολόγθςθ αυτισ τθσ εμπειρίασ. Αναφζρει ωςτόςο χωρίσ να τθν υιοκετεί και τθν άποψθ ψυχολόγων και 
ψυχαναλυτϊν κατά τουσ οποίουσ θ κατάςταςθ αυτι τθσ ενςυναίςκθςθσ εμπεριζχει και κρίςθ για τθ δεινι 
κατάςταςθ του άλλου κακϊσ και τθν άποψθ ότι αυτό είναι κακό (αναφζρει ωσ εκφραςτζσ τθσ άποψθσ αυτισ 
τουσ Eisenberg, Strayer και Batson). Nussbaum 2001, (Part II: Compassion). 
326

 Θ Denham, όμοια με τθν Nussbaum, τονίηει εδϊ τον παράγοντα τθσ διάκριςθσ πλευρϊν τθσ 
πραγματικότθτασ, τον οποίο ενδυναμϊνουν τα μυκιςτοριματα, κακϊσ εμπλουτίηουν τον αναγνϊςτθ με 
ανοίκειεσ υποκειμενικζσ ςυλλιψεισ. Για τθ Denham αυτό επιτυγχάνεται μζςω τθσ «ςφνταξθσ και οργάνωςθσ 
υποκετικϊν αντικειμζνων και ςυμβάντων, προςϊπων και πράξεων ςε αναπαραςτάςεισ όψεων» Denham 
2000: 353. Για τθ Nussbaum θ φράςθ του Αριςτοτζλθ «θ διάκριςθ εναπόκειται ςτθν αντίλθψθ»  εκφράηει 
επίςθσ αυτι τθν αδυναμία εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων ςτθν θκικι από γενικοφσ οριςμοφσ και τθν ανάγκθ 
μελζτθσ τθσ κάκε περίπτωςθσ προκειμζνου να προςαρμοςτεί θ δράςθ αναλόγωσ. Θ διάκριςθ αυτοφ του 
τφπου όμωσ προχποκζτει περιγραφζσ ποιοτικισ ετερογζνειασ και αντίλθψθ ευαίςκθτθ ςτο πλαίςιο 
αναφοράσ με φανταςιακι και ςυναιςκθματικι εμπλοκι και επομζνωσ τα μυκιςτοριματα εμφανίηονται ωσ 
κατάλλθλοι χϊροι ικανοποίθςθσ των παραπάνω προχποκζςεων. 
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πκπεξάζκαηα 

Δίδαιε απυ ηδκ πανάεεζδ ηςκ ηεκηνζηυηενςκ ζοκζζηςζχκ, μζ μπμίεξ 

δζαιμνθχκμοκ ηδ ζηάζδ ηδξ Denham, ηυζμ ςξ πνμξ ηδκ βκςζζμθμβία ηδξ δεζηήξ 

υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδ ζοιαμθή ηςκ ιοεζζημνδιαηζηχκ ένβςκ ζηδ θενεββουηδηα 

ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ, υηζ ηεκηνζηυ νυθμ παίγεζ αοηυ πμο δ ίδζα απμηαθεί 

θαηάιιεια ελεκεξσκέλν ππνθείκελν. Λμιίγς υηζ ζοπκά μ νυθμξ αοημφ ημο 

οπμηεζιέκμο παναθθδθίζηδηε ιε εηείκμκ ημο πναβιαηζημφ οπμηεζιέκμο, ημ μπμίμ 

ειπθέηεηαζ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ ακάβκςζδξ ημο ιοεζζημνήιαημξ ηαζ ημ μπμίμ 

ηαθείηαζ κα δζαηοπχζεζ ηνίζεζξ ςξ πνμξ ηζξ αλίεξ ηαζ απαλίεξ ηαζ κα πάνεζ 

απμθάζεζξ, ηζξ μπμίεξ ακαβκςνίγεζ ςξ επζβζβκυιεκα μζηείςκ ή ηαζ ακμίηεζςκ 

ηαηαζηάζεςκ ημο πναβιαηζημφ ημο αίμο. Δίκαζ βεβμκυξ,  υηζ, ακ θάαμοιε οπυρδ 

ιαξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο εέηεζ βζα ημ ηαηάθθδθα εκδιενςιέκμ οπμηείιεκμ, ημ 

πναβιαηζηυ οπμηείιεκμ δε εα ιπμνέζεζ πμηέ κα ηαοηζζηεί ιαγί ημο. Ρμ βεβμκυξ 

αοηυ, υιςξ, δε κμιίγμοιε υηζ ανηεί βζα κα αηονχζεζ ζοκμθζηά ημ εβπείνδια ηδξ 

Denham κα ζηδνίλεζ ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ ζε βκςζηζηέξ αάζεζξ μφηε ηαζ ηδ ζηήνζλδ, 

ηδκ μπμία είκαζ δοκαηυκ κα πανάζπεζ δ ιοεζζημνδιαηζηή βναθή, ηαεχξ μζ 

ζζπονζζιμί ηδξ, ακ ηαζ υπζ πάκηα ζαθείξ ζε πμζμ απυ ηα δφμ οπμηείιεκα 

ακαθένμκηαζ, αθήκμοκ, ζοπκά, κα εκκμδεεί υηζ επζηνέπμοκ δζαααειίζεζξ.327  Έηζζ, 

ηνζηζηέξ, υπςξ ημο Andrew McGonigal,328 μζ μπμίεξ, αιθζζαδηχκηαξ ηδκ φπανλδ 

ηςκ θαηάιιεια ελεκεξσκέλσλ ππνθεηκέλσλ, αιθζζαδημφκ ηδκ φπανλδ δεζηχκ 

πναβιαηζημηήηςκ, εεςνμφιε υηζ ενιδκεφμοκ ημ νυθμ ηςκ εκ θυβς οπμηεζιέκςκ, 

ιε έκα ηνυπμ, ηδκ απμθοηυηδηα ημο μπμίμο δεκ οπμζηδνίγεζ δ πναβιάηεοζή ημο 

εέιαημξ απυ ηδ  Denham. Κε άθθα θυβζα, πζζηεφμοιε υηζ δ Denham δεκ ειπθέηεζ 

ζηδ εεςνία ηδξ ημκ υνμ θαηάιιεια ελεκεξσκέλν ππνθείκελν βζα κα εειεθζχζεζ 

ηδκ ανπή ηδξ κε αλνρήο ζηε απόθιηζε, αθθά βζα κα δείλεζ πμφ ηείκμοκ μζ 

πνμζπάεεζεξ δεζηήξ εκδιένςζδξ ηςκ πναβιαηζηχκ οπμηεζιέκςκ, ηα μπμία 

απμηεθμφκ πάκηα ημ ακηζηείιεκμ ηςκ δζενεοκήζεχκ ηδξ (MME 144)  (ελ μο ηαζ δ 

υθδ ζογήηδζδ βζα ηα ημζκά ζημζπεία ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ ζηα μπμία ζηδνίγεηαζ 

εκ πμθθμίξ δ δοκαηυηδηα ηδξ θακηαζζαηήξ εκζοκαίζεδζδξ).( MME 174) Θα 

ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ ημ θαηάιιεια ελεκεξσκέλν ππνθείκελν απμηεθεί 

ηακμκζζηζηή έκκμζα, βζα ηδκ μπμία εα ήηακ δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζήζμοιε ημκ 

ηακηζακυ υνμ  «ξπζκηζηηθή» ηδέα. Θονίανπμξ  πανάβμκηαξ είκαζ ημ εκδζαθένμκ 

ηςκ οπμηεζιέκςκ βζα ηδκ αθήεεζα (ηέηανημξ υνμξ),329 αθμφ απυ ημ εκδζαθένμκ 

αοηυ ελανηάηαζ δ ειπθμηή ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, δ μπμία ηαζ πενζηθείεζ ηυζμ 

βκςζηζηέξ υζμ ηαζ παναηζκδηζηέξ ηαηαζηάζεζξ.330  (MME 158) Ν ζοβηεηνζιέκμξ  

                                                           
327

 Βλ. για παράδειγμα τθν προτεινόμενθ αντίλθψθ για μια διαβακμιςμζνθ ζννοια αντικειμενικότθτασ κατ’ 
αναλογία με τα διαφορετικά είδθ ςτοχεφςεων (accomplishments). Denham 2000: 37-38 
328

 McGonigal 2005: 0034-0006 
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 Βλ. Denham 2000: 90 όπου παρακζτει τζςςερισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ/χαρακτθριςτικά των κατάλλθλων 
υποκειμζνων προκειμζνου να είναι εφικτι θ επικοινωνία τουσ. Ο τζταρτοσ απ’ αυτοφσ τουσ παράγοντεσ ι 
χαρακτθριςτικά αφορά τθ φροντίδα για τθν αλικεια των κρίςεϊν τουσ αναφορικά με τισ θκικζσ ιδιότθτεσ.  
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Sympathy (ο.π.). Στθ ςυμπάκεια ωςτόςο, για τθν οποία επιφυλάςςει αυτι τθ διάςταςθ, θ επίγνωςθ των 
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πανάβμκηαξ εεςνείηαζ υηζ είκαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδ δοκαηυηδηα 

δζαηφπςζδξ αοεεκηζηχκ δεζηχκ ηνίζεςκ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ 

δεζηήξ επάνηεζαξ. 

 

 Κε άθθα θυβζα, δ μθμέκα αολακυιεκδ δεζηή ηαθθζένβεζα είκαζ αοηή πμο εα 

ελαζθαθίζεζ ηδ ζοιθςκία ηςκ οπμηεζιέκςκ ηαζ, ηαη‟ επέηηαζδ, ηδκ βκςζζμθμβζηή 

εβηονυηδηα ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ, ζηδκ μπμία ζημπεφμοκ μζ πνμζπάεεζεξ ημο 

εβπεζνήιαημξ ηδξ Denham ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ. Υξ ηαεμνζζηζηυξ  επίζδξ 

ακαδεζηκφεηαζ ηαζ μ νυθμξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή εκδιένςζδ ημο 

οπμηεζιέκμο, ηαζ αοηυκ επίζδξ δ δζενεφκδζδ ηδξ Denham επζπεζνεί κα 

απμηοπχζεζ ιε αηνίαεζα. Ρμ υηζ ιζα ηέημζα ελεθζηηζηή πνμζπάεεζα δε εα ιπμνμφζε 

κα αθμνά ημ ζδεαηυ, πθήνςξ ή ηαηάθθδθα εκδιενςιέκμ, οπμηείιεκμ είκαζ 

πνμθακέξ, βζ‟ αοηυ δ Denham πνδζζιμπμζεί ηαζ ημοξ υνμοξ ελεκεξσκέλν 

ππνθείκελν ηθαλό λα δηακνξθώλεη βαζηθέο εζηθέο θξίζεηο ή επαξθώο ελεκεξσκέλν 

ππνθείκελν.331 Ρμ οπμηείιεκμ ηδξ Denham δζαπζζηχκεζ υηζ μζ αλζμθμβήζεζξ, ηάεε 

θμνά πμο επακένπεηαζ ζε εηηζιήζεζξ ηαζ επακεηηζιήζεζξ ζοκαζζεδιάηςκ, ζηάζεςκ 

ηαζ ειπεζνζχκ ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, ή ηδξ ακαβκχνζζδξ 

παναδεζβιαηζηχκ ηαηαζηάζεςκ οπυηεζκηαζ ζε κέεξ αθθαβέξ, ηαη‟ ακαθμβία ιε ηδκ 

ζοπκά ακαθενυιεκδ ζημ ένβμ ηδξ απεζημκζζηζηή ζηακυηδηα. Αοηή δ εκενβδηζηή 

ζοιιεημπή ημο θαηάιιεια ελεκεξσκέλνπ ππνθεηκέλνπ απέπεζ πμθφ απυ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ παναζζηζηήξ εκδιένςζδξ ζπεηζηά ιε ηζξ δεζηέξ έκκμζεξ, ηδκ μπμία μ 

McGonigal πζζηεφεζ υηζ ακαβκςνίγεζ ζηδ εεςνία ηδξ  Denham. Αοηυ, ημ μπμίμ, 

ίζςξ, εα ιπμνμφζαιε κα ηδξ πνμζάρμοιε είκαζ υηζ, ζηζξ ακαθμνέξ ηδξ, δε 

δζαθμνμπμζεί ιε ζαθήκεζα ημ νυθμ ημο ζδεαημφ απυ ημ πναβιαηζηυ οπμηείιεκμ, ημ 

μπμίμ απμημιίγεζ απυ ηδ θμβμηεπκία ηδκ ηαηάθθδθδ, ηαηά ηδ βκχιδ ηδξ, δεζηή 

εοαζζεδημπμίδζδ, ηαεχξ ζοπκά μζ ακαθμνέξ ζημ νυθμ ημοξ ζοβπέμκηαζ ελαζηίαξ 

ηδξ πνήζδξ επζπθέμκ υνςκ ηαηά ηδκ ακάθοζδ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ, υπςξ θαη’ 

ειάρηζηνλ θαηάιιειν ππνθείκελν, (MME 91) πξνζεθόλησο ελεξγνύλ ππνθείκελν 

(MME 148) ηαζ θαηάιιεια ελεκεξσκέλν ππνθείκελν, (MME 148) μζ μπμίμζ, 

ςζηυζμ, δεκ ηαοηίγμκηαζ. 

 

Ρμ ενχηδια, ημ μπμίμ παναιέκεζ απυ ηδκ ηνζηζηή πμο αζηεί μ McGonigal ζηδ 

Denham είκαζ ακ δ Denham ζηδνίγεζ ημ υθμ επζπείνδια ηδξ βκςζηζηήξ δζάζηαζδξ 

ηδξ δεζηήξ ζηδκ φπανλδ εκυξ ηέημζμο είδμοξ θαηάιιεια ελεκεξσκέλνπ 

ππνθεηκέλνπ ηαζ ακ δ ακοπανλία ημο εα ιαξ ειπυδζγε απυ ημ κα ζπδιαηίζμοιε 

δεζηέξ έκκμζεξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηζξ έκκμζεξ ηςκ αλζχκ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα 

ζπδιαηζζημφκ απμηθεζζηζηά  απυ ημ θαηάιιεια ελεκεξσκέλν ππνθείκελν, ςξ 

ελανηχιεκεξ απυ ηζξ ηνίζεζξ ημο. 

 

                                                                                                                                                                                     
ιδιαιτεροτιτων τθσ κάκε περίπτωςθσ τόςο ςε επίπεδο προςωπικότθτασ όςο και αλλθλεπίδραςθσ αυτισ με το 
περιβάλλον τθσ δεν επιτυγχάνεται ςε υψθλότερο βακμό απ’ ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ ενςυναίςκθςθσ, θ οποία 
ωσ εκ τοφτου φαίνεται να είναι καταλλθλότερθ προχπόκεςθ μιασ ςτοχευμζνθσ και αποτελεςματικισ δράςθσ 
με ςεβαςμό ςτθν ελευκερία τθσ εκάςτοτε προςωπικότθτασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και  εκείνθσ του δρϊντοσ 
υποκειμζνου. 
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Πφιθςκα ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ Denham μζ δεζηέξ αλίεξ είκαζ  ελανηχιεκεξ απυ 

ηδ κυδζδ ηαζ απυ ηζξ ηνίζεζξ ιαξ, (MME 47) εκχ μζ ζοκεήηεξ αθήεεζαξ δεκ 

οπενααίκμοκ ηδκ απμδεζηηζηή δζαδζηαζία. Ηζπφεζ, επίζδξ, a priori υηζ, ζε 

ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ, θαηάιιεια ππνθείκελα είκαζ πνμδζαηεεεζιέκα κα ηνίκμοκ 

ηδκ δεζηή πμζυηδηα εκυξ ακηζηεζιέκμο. (MME 48) Ρα ζπεηζηά, ςζηυζμ, οπμηείιεκα 

ηαζ μζ ηαεμνζζιέκεξ ζοκεήηεξ  πνεζάγμκηαζ, ίζςξ, ηαεμνζζιυ ιε αλζμθμβζημφξ 

υνμοξ. Δπμιέκςξ, πνμηφπηεζ υηζ δ πνήζδ ηςκ δεζηχκ εκκμζχκ πνμτπμηίεεηαζ. 

Φαίκεηαζ έηζζ κα οθίζηαηαζ πνυαθδια ηοηθζηυηδηαξ. Υζηυζμ, δ ηοηθζηυηδηα αοηή 

ίζςξ δεκ είκαζ «θαφθδ». Πε ηάεε πενίπηςζδ αέααζα δ ιεηνζμπαεήξ βκςζζμηναηζηή 

ημπμεέηδζδ ηδξ Denham δεκ θζθμδμλεί κα ζηδνίλεζ ηάπμζα ζζπονή ιμνθή δεζημφ 

νεαθζζιμφ. 

 

Δπζπθέμκ, δ ανπή ηδξ Denham πενί Κε Αλνρήο ηεο Απόθιηζεο δζαθμνμπμζείηαζ 

απυ ημ Γλσζηηθό έιεγρν ημο Wright, ηαεχξ δ πνχηδ επζηνέπεζ ηδκ απυδμζδ ηςκ 

δζαθςκζχκ ηαζ ζε ιδ βκςζηζημφξ πανάβμκηεξ, πςνίξ αοηυ κα ηζκδοκεφεζ κα 

εεςνδεεί «αεέιζηδ επίηθδζδ εκμναζζμηναηζηήξ βκςζζμθμβίαξ», ηδκ μπμία 

πνμζάπηεζ μ Wright ζε αοημφξ, μζ μπμίμζ επζπεζνμφκ ακεπζηοπχξ κα απμδείλμοκ 

ηδκ φπανλδ βκςζηζημφ εθέβπμο απυ ηδκ δεζηή πναβιαηζηυηδηα, εηεί πμο δεκ 

οπάνπεζ.332 Δπίζδξ, εεςνεί ηδκ αδζαθμνία βζα ημοξ ζημπμφξ ηαζ βζα ηα δζαθένμκηα 

ηςκ άθθςκ ςξ έκδεζλδ εθαηηςιαηζημφ κμο, μ μπμίμξ απμηοβπάκεζ ζηδκ πζζηή 

ακαπανάζηαζδ ημο ακενχπζκμο ζφιπακημξ. Ζ εθαηηςιαηζηυηδηα, ηαηά ηδ 

Denham, ζε ακηίεεζδ ιε υηζ πζζηεφεζ μ Wright,  ιπμνεί κα είκαζ ζοβηζκδζζαηήξ ή 

παναηζκδηζηήξ θφζδξ, (MME 184) ηαεχξ δ ακηαπυηνζζδ δεκ είκαζ ιυκμ αζηζαηή 

ζοκεήηδ ακαβκχνζζδξ δεζηχκ αλζχκ αθθά ηαζ εκκμζμθμβζηή απαίηδζδ. ( MME 

184)  

 

Κζα άθθμο είδμοξ ηνζηζηή αζηεί ζηδ Denham μ Brandon Cooke, 333  μ μπμίμξ, 

ακαθενυιεκμξ ζηδ θεζημονβζηυηδηα ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ θαζκμιεκμθμβζηχκ 

ιεηαθμνχκ ζημ ένβμ ηδξ Denham ζημ κα εκζζπφμοκ ηδκ ζηακυηδηα αίςζδξ ηδξ 

οπμηεζιεκζηήξ ειπεζνίαξ ημο άθθμο ηαζ, ζοκαηυθμοεα, κα αεθηζχκμοκ  ηδκ δεζηή 

ημο εοαζζεδζία, επζζδιαίκεζ υηζ δ εηθέπηοκζδ ηδξ θακηαζίαξ ιέζς ηδξ βθχζζαξ 

εα απαζημφζε ηδκ ίδζα πμζυηδηα πθδνμθμνζχκ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ  ηζξ 

ηαηαζηάζεζξ ηδξ γςήξ ιαξ, ιε αοηέξ πμο πανέπεζ μ ζοββναθέαξ.  Πε δζαθμνεηζηή 

πενίπηςζδ, ηαηαθήβεζ μ Cooke, δ ακαθμβία εα έιεκε ιεηέςνδ. Ζ δζηή ιαξ 

δζαίζεδζδ είκαζ υηζ δ ιε ημκ πνμηεζκυιεκμ απυ ηδ Denham ηνυπμ ελάζηδζδξ ηδξ 

δεζηήξ ιαξ ηνίζδξ ζηδκ ακαβκχνζζδ δεζηχκ ζδζμηήηςκ ζε ιοεζζημνδιαηζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ, ηνμθμδμηείηαζ ημ θαζκμιεκμθμβζηυ νεπενηυνζυ ιαξ αοηχκ πμο δ ίδζα 

απμηαθεί παναδεζβιαηζηέξ ή οπμδεζβιαηζηέξ δεζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ι‟ αοηυ ημκ 

ηνυπμ μλφκεηαζ, ακ υπζ δ ζηακυηδηα ακαβκχνζζδξ ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ, δ 

ζηακυηδηα δζενεφκδζδξ εηεί πμο δ εοαζζεδζία ιαξ δζαζζεάκεηαζ ηδκ φπανλή ημοξ.  

 

Πε εειέθζμοξ θίεμοξ ηδξ πναβιάηεοζδξ ηδξ Denham ακαδεζηκφμκηαζ  μζ ελήξ 

                                                           
332

 Denham 2000: 121 
333

 Cooke 2003: 313-315 



252 

 

πνμηάζεζξ: 

α) Ξνέπεζ κα ακαγδηάιε ηδκ αθήεεζα, (MME 90) βζαηί αοηή δ ακαγήηδζδ ιαξ 

μδδβεί ζηδκ εκζοκαίζεδζδ, δ μπμία ιπμνεί κα επζηεοπεεί, επεζδή, ςξ ακενχπζκα 

υκηα, έπμοιε πμθθά ημζκά.  

α) Πφβηθζζδ ζηζξ απμθάζεζξ ζπεηζηά ιε ηζξ ζζπκέξ δεζηέξ έκκμζεξ δεκ ιπμνεί κα 

επζηεοπεεί ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ, εκ ιένεζ ηαζ θυβς ηδξ εονφηδηαξ ημο πεδίμο 

εθανιμβήξ ημοξ, εκχ βζα ηζξ ιεζηέξ δεζηέξ έκκμζεξ δ ζφβηθζζδ είκαζ δοκαηή, ακ 

είιαζηε υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ θαηάιιεια ελεκεξσκέλνη.  

β) Ζ ζφβηθζζδ ή, αηυιδ ηαθφηενα, δ κε αλνρή ζηελ απόθιηζε, απμηεθεί έκα 

εθζηηυ υνζμ ζημ μπμίμ ηείκμοιε.  Ζ ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ ηδξ Denham  έπεζ 

ζοβηεκηνχζεζ ηα πονά ηςκ επζηνζηχκ ηδξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ημο Peter 

Johnson,334μ μπμίμξ εεςνεί υηζ δεκ είκαζ πναβιαημπμζήζζιδ. Ρδκ άπμρδ αοηή, ηδκ 

μπμία αιθζζαδηεί μ Johnson, εα ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα ηδκ οπεναζπζζηεί 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημκ  πνμζδζμνζζιυ ηςκ επζηαθμφιεκςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ ςξ 

πνμξ ημ εφνμξ εθανιμβήξ ημοξ, εφνμξ, ημ μπμίμ οπαβμνεφεζ ηδ δζαθμνμπμίδζή 

ημοξ ζε ααζζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ αημιζηέξ, ιε αάζδ ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ δεζηυηδηαξ 

πμο πνμηείκεζ μ John Kekes.335 Π‟ αοηή ηδκ πενίπηςζδ, δ αξρή ηεο κε αλνρήο 

ζηελ απόθιηζε εα ιπμνμφζε κα εθανιμζηεί ζηα ηνία πνμηεζκυιεκα απυ ημκ Kekes 

επίπεδα βζα ηζξ ακηίζημζπεξ δεζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ηάεε επζπέδμο. Πε ηάεε 

πενίπηςζδ, δ έκκμζα ημο μνίμο ηδξ ζοκεζδδηυηδηαξ (επίβκςζδξ), ςξ αεκάςξ 

ιεηαηζκμφιεκμο, αηονχκεζ ηάεε δοκαηυηδηα ελακηθδηζηήξ πενζβναθήξ αοημφ ή 

μπμζμοδήπμηε άθθμο μνίμο ή απυθοημο υνμο (π.π. βκχζδ, αθήεεζα η.α.) 

 

Ν Peter Johnson εεςνεί αηυιδ ημ ηαηάθθδθα εκδιενςιέκμ οπμηείιεκμ ζοκχκοιμ 

ιε ημκ θξόληκν άκενςπμ, ημκ άκενςπμ, δδθαδή, πμο ηαηέπεζ ηδ δζακμδηζηή 

ανεηή ηδξ πναηηζηήξ ζμθίαξ ηαηά Ανζζημηέθδ. Δκχ, υιςξ, μ ζοκδοαζιυξ 

δζακμδηζηχκ ηαζ ζοβηζκδζζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζνζάγεζ ιε ημ παναηηδνζζιυ 

αοηυ, δ δζαδζηαζία εθανιμβήξ ηδξ βεκζηήξ δεζηήξ ιαξ βκχζδξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ 

πενζζηάζεζξ, ςξ απμηέθεζια θμβζηήξ ακάθοζδξ, δεκ λένς ςξ πμζμ ααειυ εα 

εφνζζηε ζφιθςκδ ηδ Denham, ηαεχξ επακεζθδιιέκςξ έπεζ επζζδιάκεζ ημ ιδ 

ζοκαβςβζηυ παναηηήνα ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ.  Γζα πανάδεζβια, ακαθένμοιε ηδ 

εέζδ ηδξ υηζ «οπάνπεζ, πνάβιαηζ, ιζηνή πζεακυηδηα κα δδιζμονβδεμφκ βεκζημί 

ηακυκεξ εθανιυζζιμζ ιε παναβςβζηυ ηνυπμ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ», (MME 69) 

εκχ  θίβμ παναπάκς έπεζ ελανηήζεζ ηδ θενεββουηδηα ηςκ απεζημκζζηζηχκ 

ηνίζεςκ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ζηακμί παναηδνδηέξ αθέπμοκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

                                                           
334

 Johnson 2002: 284 
335

 Kekes 2008, ch. 6. Θ κακολικι διάςταςθ τθσ θκικισ, θ οποία αφορά τθν ικανοποίθςθ βαςικϊν αναγκϊν, 
όπωσ θ προςταςία από τα ςτοιχεία τθσ φφςθσ, κοινϊν για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ και τισ οποίεσ θ κάκε θκικι, 
με κατάλλθλεσ αρχζσ και κανόνεσ, κα πρζπει να διαςφαλίηει για όλουσ. Θ κοινωνικι διάςταςθ τθσ θκικισ, θ 
οποία αςχολείται με τθ διαςφάλιςθ των κοινωνικϊν αγακϊν τα οποία αναγνωρίηουν άνκρωποι που 
μοιράηονται ζνα είδοσ ςυμβίωςθσ. Τζλοσ θ ατομικι/προςωπικι διάςταςθ τθσ θκικισ, αφορά το πϊσ τα άτομα 
κα ζχουν μία ικανοποιθτικι ηωι κακόςον αφορά τα ίδια τα άτομα. Ο Kekes κεωρεί ότι θ προςωπικι 
διάςταςθ τθσ θκικισ ζχει παραμελθκεί από τθ ςφγχρονθ θκικι ςκζψθ, ζτςι αναγνωρίηοντασ ότι ςε όλεσ τισ 
διαςτάςεισ θ ικανοποίθςθ ςυνυπάρχει με τθν υπευκυνότθτα που κζτει όρια ςτουσ τρόπουσ ικανοποίθςθσ των 
αγακϊν των τριϊν διαςτάςεων, αςχολείται περιςςότερο με τθν τρίτθ διάςταςθ. 



253 

 

εζηυκα ςξ ιία δεδμιέκδ απεζηυκζζδ. Βέααζα, ηαζ μ ανζζημηεθζηυξ θξόληκνο 

ζοκδοάγεζ ζοκαβςβζηέξ ηαζ εκμναηζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ. 

 

Ζ απυπεζνα κα πνμζδζμνίζεζ ημ υνζμ ηδξ ηαφηζζήξ ιαξ ιε ημκ άθθμ ζε ζδιείμ, 

χζηε κα πάκεηαζ δ δζάηνζζδ ιεηαλφ ηδξ μζηείαξ ηαζ ηδξ αθθυηνζαξ ειπεζνίαξ (υπςξ 

μζ Ομιακηζημί) ζημ ηέθμξ ημο πνχημο ιένμοξ ημο αζαθίμο ηδξ, παναπέιπεζ ζημκ 

ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ Ζεζηή ςξ υιμζα ιε ηδκ Αθήεεζα ηαζ ηδ 

Γκχζδ, ζακ υνζμ, δδθαδή, ζημ μπμίμ ηείκμοκ μζ ακενχπζκεξ πνμζπάεεζεξ, μζ 

μπμίεξ αλζμθμβμφκηαζ ακάθμβα ιε ημ ααειυ πμο πνμζεββίγμοκ ηδκ Αθήεεζα ηαζ ηδ 

Γκχζδ.  Ν πθμφζζμξ ζοκαζζεδιαηζηυξ, βκςζηζηυξ ηαζ παναηζκδηζηυξ παναηηήναξ 

ηδξ δεζηήξ ειπεζνίαξ είκαζ ζοκοθαζιέκμξ ιε ηζξ πνμζπάεεζεξ κα πνμζεββίζμοιε 

ημ υνζμ αοηυ ηαζ υπζ ιε ηδκ ηαφηζζδ ιαγί ημο. Ρμ βεβμκυξ υηζ μ αηνζαήξ 

παναηηήναξ αοημφ ημο μνίμο παναιέκεζ αδζεοηνίκζζημξ ζηδκ μθυηδηά ημο δεκ ημκ 

ηαεζζηά θζβυηενμ δυηζιμ βκςζηζηά  απ‟ υ,ηζ είκαζ ημ ιαεδιαηζηυ άπεζνμ ή μζ υνμζ, 

ημοξ μπμίμοξ ακαθέναιε πνμδβμοιέκςξ.  Θάηζ ακάθμβμ έπεζ ζζπονζζηεί ηαζ μ 

McGinn, 336  μ μπμίμξ, υιςξ, δίκεζ έιθαζδ ζε ναζζμκαθζζηζηέξ ανπέξ βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ ηδξ δεζηήξ βκχζδξ ηαζ οζμεεηεί ιζα ζζπονυηενδ ιμνθή δεζημφ 

νεαθζζιμφ. Κε αοηέξ ηζξ ζηέρεζξ ηαηά κμο ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ ημ 

θαηάιιεια ελεκεξσκέλν ππνθείκελν,  πςνίξ κα αηονχκεζ ημ ζοκμθζηυ εβπείνδια 

ηδξ βκςζζμθμβζηήξ ζηήνζλδξ ηδξ δεζηήξ ειπεζνίαξ, απμηεθεί έκα ζδεαηυ υνζμ (υπςξ 

ζοπκά ημ απμηαθεί ηαζ δ ίδζα δ Denham), μ ααειυξ απνμζδζμνζζηίαξ ημο μπμίμο 

ηνμθμδμηεί ηδκ δζανηή ακακέςζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ ιαξ βζα κα ημ 

πνμζεββίζμοιε. 

 
Ζ Denham ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ηδξ απέθοβε επζιεθχξ κα πάνεζ εέζδ (ή 

ιάθθμκ κα επζπεζνδιαημθμβήζεζ οπέν ηδξ ιζαξ ή άθθδξ εέζδξ) ζπεηζηά ιε ημ 

γήηδια ηδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ημ μπμίμ, υπςξ είπαιε ηδκ εοηαζνία 

κα δμφιε, οπήνλε ααζζηή αζηία δζαθςκίαξ ιεηαλφ Nussbaum ηαζ Posner.  Έκα 

άθθμ εέια, ζημ μπμίμ δ Dehnam δεκ πήνε εέζδ, αθμνά ηδκ πνυηνζζδ ηάπμζαξ 

ηακμκζζηζηήξ δεζηήξ εεςνίαξ, ιε ημοξ υνμοξ ηδξ μπμίαξ εα ιπμνμφζε κα δζελαπεεί 

μ δζάθμβμξ δεζηήξ – θμβμηεπκίαξ. Δηηυξ, υιςξ, απυ ηδ Nussbaum, δ μπμία ζαθχξ 

ημπμεεηείηαζ οπέν ιζαξ ανζζημηεθζηήξ δεζηήξ ιεεμδμθμβίαξ βζα ηδ δζελαβςβή ημο 

ζοβηεηνζιέκμο δζαθυβμο, ηζ άθθμζ θζθυζμθμζ παναηδνμφκ υηζ δζαβνάθμκηαζ ζηδ 

θμβμηεπκία υνμζ δεζημφ δζαθυβμο, μζ μπμίμζ παναπέιπμοκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ 

δεζηέξ εεςνίεξ, πνχημο επζπέδμο. Ν Noël Carroll, ηζξ απυρεζξ ημο μπμίμο εα 

ελεηάζμοιε ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ, μκμιάγεζ ηζξ δεζηέξ ζδζυηδηεξ  ηδξ Denham, 

πνμζδζμνίγμκηάξ ηεξ ςξ αξεηέο,  πνμηνίκμκηαξ, ι‟ αοηυ ημκ ηνυπμ, ημκ 

ανζζημηεθζηυ δεζηυ θζθυζμθμ ςξ ηαηάθθδθμ ζοκμιζθδηή ηδξ θμβμηεπκίαξ απυ ηδκ 

πθεονά ηδξ δεζηήξ. Ζ πνμζπάεεζα ημο Carroll, ςζηυζμ, εκδζαθένεζ ηδ ιεθέηδ 

αοηή, υπζ ηυζμ βζα ηδκ  ημπμεέηδζή ημο ζπεηζηά ιε ημ ηακμκζζηζηυ επίπεδμ ηςκ 

δεζηχκ εεςνζχκ, υζμ βζα ηδκ επζδίςλή ημο κα απακηήζεζ, εζηζάγμκηαξ ημ 

εκδζαθένμκ ημο ζηδ ακίπκεοζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ανεηήξ ιέζα ζηδ θμβμηεπκία, ζε 
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επζπεζνήιαηα, ηα μπμία ακηζηίεεκηαζ ζηδκ άπμρδ υηζ δ θμβμηεπκία έπεζ βκςζηζηυ 

οπυααενμ απυ ημ μπμίμ απμννέεζ δ δεζηή ηαθθζένβεζα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7ν 

 

7. Noël Carroll:  Αλάιπζε ησλ εζηθώλ ελλνηώλ θαη ν κεηξηνπαζήο 

εζηθηζκόο 

7. 1 Ο ξόινο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ ελλνηνινγηθή δηάθξηζε ησλ αξεηώλ 

κέζσ ηεο δνκήο ηνπ ηξνρνύ ησλ αξεηώλ  

Πημ άνενμ ημο ιε ηίηθμ “The Wheel of Virtue: Art, Literature and Moral 

Knowledge”337 («Ν Ρνμπυξ ηςκ Ανεηχκ: Ρέπκδ, Ιμβμηεπκία ηαζ Ζεζηή Γκχζδ») 

(TA), μ Noël Carroll, δδθχκεζ υηζ ζηυπμξ ημο είκαζ κα απακηήζεζ ζηα πζμ πεζζηζηά  

επζπεζνήιαηα, ηα μπμία οπμζηδνίγμοκ ηδκ άπμρδ υηζ  δ θμβμηεπκία, αθθά ηαζ δ 

ηέπκδ βεκζηυηενα, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα θεζημονβήζμοκ ςξ ενβαθεία 

δζαπαζδαβχβδζδξ  ηαζ πδβέξ δεζηήξ, ροπμθμβζηήξ ηαζ ημζκςκζμθμβζηήξ βκχζδξ.  

Υξ ηέημζα επζπεζνήιαηα, ακάιεζα ζε άθθα, εεςνεί ηαζ ηα επζπεζνήιαηα ηςκ  

Lamarque & Olsen, μζ μπμίμζ πνμηείκμοκ ηδ ιδ αθδεεζαηή ηαηακυδζδ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ.338 

Ανπζηά, μ Carroll απμιμκχκεζ ηδκ μιάδα εηείκςκ ηςκ επζπεζνδιάηςκ, ηα μπμία 

επζζδιαίκμοκ ηδκ ημζκμημπία ημο ζζπονζζιμφ υηζ δ ηέπκδ πανέπεζ βκχζδ, ηαζ, 

ηαοηυπνμκα, ανκμφκηαζ υηζ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ιμνθχζεζ ημκ άκενςπμ, 

ακαθένμκηαξ ςξ ααζζηυ εηθναζηή αοηήξ ηδξ άπμρδξ ημκ Richard Purtill.339Ν 

πονήκαξ αοημφ ημο επζπεζνήιαημξ, ημ μπμίμ επμκμιάγεηαζ επηρείξεκα ηεο 

θνηλνηνπίαο ηαζ είκαζ ημ ιμκαδζηυ απυ ηα επζπεζνήιαηα ηςκ ακηζπάθςκ ημο, ημ 

oπμίμ  παναδέπεηαζ υηζ δ ηέπκδ ιπμνεί κα οπαζκζπεεί βεκζηέξ αθήεεζεξ, ανίζηεηαζ 

ζηδκ άπμρδ υηζ δ πανεπυιεκδ βκχζδ, πςνίξ κα ακαηαθφπηεηαζ απυ ηδκ ηέπκδ, 

ζοπκά απμηεθεί πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ηαηακυδζή ηδξ. Ρμ ζοιπέναζια, θμζπυκ, 

είκαζ υηζ, εθ‟ υζμκ μζ αθήεεζεξ, ηζξ μπμίεξ οπαζκίζζεηαζ δ ηέπκδ, είκαζ ήδδ 

βκςζηέξ, δεκ είκαζ ζε εέζδ κα πανάζπεζ ιυνθςζδ. 

Έκα άθθμ είδμξ επζπεζνήιαημξ, ημ μπμίμ εα ιπμνμφζε κα μκμιαζηεί επηρείξεκα 

ηεο κε ύπαξμεο ηεθκεξίσζεο, ειπενζέπεζ ημκ ζζπονζζιυ υηζ δ θμβμηεπκία, αθθά 

ηαζ δ ηέπκδ βεκζηυηενα, δεκ πενζέπμοκ απμδείλεζξ βζα ηδ βκχζδ, ηδκ μπμία 

οπμηίεεηαζ υηζ πανέπμοκ. Δθυζμκ  απμοζζάγμοκ επζαεααζςιέκεξ αθδεείξ 

πεπμζεήζεζξ, δεκ οθίζηαηαζ βκχζδ, ηαζ αοηυ ζζπφεζ ζδζαζηένςξ ζηα ιοεζζημνήιαηα. 

Δπζηαθμφιεκμξ ςξ εηθναζηέξ ηδξ άπμρδξ αοηήξ βζα ηδ θμβμηεπκία ηαζ ηδκ ηέπκδ 

ημοξ Monroe Beardsley340 ηαζ Christopher New,341 επζζδιαίκεζ υηζ, ζηδκ ηαθφηενδ 

πενίπηςζδ, αοηυ ημ μπμίμ αθέπμοκ κα πανάβεηαζ απυ ηδ θμβμηεπκία, είκαζ 

οπμεέζεζξ, μζ μπμίεξ υιςξ, αηυιδ ηζ ακ είκαζ δοκαηυκ κα δζαηοπςεμφκ, δεκ 
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ιπμνμφκ κα επζαεααζςεμφκ πανά ιυκμ απυ ημοξ ακαβκχζηεξ. Γζα ημκ Beardsley, 

αηυια ηαζ δ ηεθεοηαία αοηή δοκαηυηδηα αίνεηαζ απυ ηδκ αμνζζηία, ηδκ μπμία 

ειπενζέπμοκ μζ οπμεέζεζξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

Έκα ηνίημ είδμξ επζπεζνήιαημξ, ημ μπμίμ έπεζ ζπέζδ ιε ημ ιδ βκςζηζηυ ηαζ ηαη‟ 

επέηηαζδ ιδ παζδεοηζηυ παναηηήνα ηδξ ηέπκδξ, απμδίδεηαζ ζημκ Peter Kivy342 ηαζ 

μνίγεηαζ ςξ ημ  επηρείξεκα ηεο κε ύπαξμεο επηρεηξήκαηνο. Ξονήκαξ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ επζπεζνδιαημθμβίαξ είκαζ δ άπμρδ υηζ μφηε ηα ιοεζζημνήιαηα 

(πνμηεζιέκμο βζα ηδ θμβμηεπκία) μφηε εκ βέκεζ μζ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηέπκδξ 

εκδζαθένμκηαζ κα οπεναζπζζημφκ ή κα ακαθφζμοκ επζπεζνήιαηα, ηα μπμία 

οπμζηδνίγμοκ οπμηζεέιεκεξ αθήεεζεξ. Ρδκ ίδζα απμοζία ζπεηζημφ εκδζαθένμκημξ 

δζαπζζηχκεζ μ Carroll ηαζ ζημοξ ηνζηζημφξ ηδξ ηέπκδξ.  Απ‟ ημ βεβμκυξ αοηυ 

ζοκάβεηαζ ημ ζοιπέναζια υηζ δ θμβμηεπκία αδοκαηεί κα πανάβεζ βκχζδ, αθμφ 

δεκ θαίκεηαζ κα ηδκ απαζπμθεί δ πζζημπμίδζδ ηςκ ζζπονζζιχκ ηδξ. Ρμ 

ζοβηεηνζιέκμ είδμξ επζπεζνήιαημξ ακαθφεηαζ ζε δφμ ιένδ, απ‟ ηα μπμία ημ πνχημ 

θαίκεηαζ κα έπεζ  μιμζυηδηεξ ιε ημ επζπείνδια ηδξ ιδ φπανλδξ ηεηιδνίςζδξ ηαζ, 

ηαοηυπνμκα, κα ζηδνίγεζ ημ επζπείνδια ηδξ ημζκμημπίαξ, δεδμιέκμο υηζ ημζκυημπμ 

εεςνείηαζ υπζ ηυζμ υ,ηζ θέβεηαζ αθθά υ,ηζ δε ζοκμδεφεηαζ απυ εκδζαθένμοζα 

επζπεζνδιαημθμβία, εκχ ημ δεφηενμ ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ απυρεζξ  ηςκ Lamarque & 

Olsen ακαθμνζηά ιε ηδκ έθθεζρδ ζοκάθεζαξ ιεηαλφ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηςκ 

ζζπονζζιχκ πενί αθήεεζαξ ηαζ ρεφδμοξ. 

Ακ ηαζ μζ ζπεηζηέξ εέζεζξ ηςκ Lamarque & Olsen ελεηάζηδηακ ζε ζδζαίηενμ 

ηεθάθαζμ, 343   ηαεχξ ανίζημκηαζ ζημκ ακηίπμδα ιζαξ ζεζνάξ ημπμεεηήζεςκ, μζ 

μπμίεξ οπμζηδνίγμοκ ηδκ ζοκάθεζα ιεηαλφ θμβμηεπκίαξ ηαζ δεζηήξ θζθμζμθζηήξ 

βκχζδξ, εα ήηακ δοκαηυκ  ηαζ εδχ κα επζζδιακεμφκ ηάπμζεξ αδοκαιίεξ ηςκ 

απυρεχκ ημοξ, υπςξ αοηέξ πνμηφπημοκ ηαζ απυ ηδκ ηνζηζηή πανμοζίαζή ημοξ 

απυ ημκ Carroll.  Ποκάβμοκ ημ ζοιπέναζια, παναηδνεί μ Carroll, υηζ ενςηήιαηα 

ζπεηζηά ιε ηδκ αθήεεζα ηαζ ημ ρεφδμξ δεκ απαζπμθμφκ ηδ θμβμηεπκζηή 

παναβςβή, απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ηνζηζημί ηδξ θμβμηεπκίαξ, ακ ηαζ εκίμηε 

επζζδιαίκμοκ ηζξ δεζηέξ ή θζθμζμθζηέξ παναδμπέξ ηςκ θμβμηεπκχκ, δεκ 

αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ ακαζηεοή ή ηδκ πεναζηένς οπμζηήνζλδ  αοηχκ ηςκ 

παναδμπχκ.  Ηζπονυξ ακηίθμβμξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζοιπέναζια ακαπηφπεδηε ζημ 

μζηείμ ηεθάθαζμ, ζημ μπμίμ επζζδιάκεδηε υηζ μζ Lamarque & Olsen ηάκμοκ θήρδ 

ημο γδημφιεκμο, ηαεχξ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ηνζηζημί ηδξ θμβμηεπκίαξ δεκ 

αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ή ηδκ πμθειζηή ηέημζμο είδμοξ παναδμπχκ, εα 

ιπμνμφζε κα είκαζ απμηέθεζια ηςκ απυρεχκ ημοξ ζπεηζηά ιε ημ πνυαθδια ηδξ 

ιδ ζοκάθεζαξ ηςκ γδηδιάηςκ αθήεεζαξ ηαζ ρεφδμοξ ζηα θμβμηεπκζηά ένβα.  

Ακάθμβδ ηνζηζηή θαίκεηαζ κα είκαζ αοηή πμο οπαζκίζζεηαζ ηαζ μ  Carroll ιε ηδκ εκ 

πανεκεέζεζ παναηήνδζή ημο υηζ ιζα ηέημζα ζηάζδ εη ιένμοξ ηςκ ηνζηζηχκ 

πνμαάθθεηαζ ηαζ ςξ δ ηαηάθθδθδ ακηαπυηνζζδ ζηδ θμβμηεπκία. Υξ εη ημφημο, ηαζ 

ημ ζοιπέναζιά ημοξ υηζ δ βκςζηζηή  απμηίιδζδ ηςκ βεκζηχκ πεπμζεήζεςκ δεκ 

                                                           
342

 Peter Kivy 1998: 22, ο.π. ςελ.6 
343

 Βλ. το 3o κεφάλαιο. 



257 

 

απμηεθεί ιένμξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ αλζμθυβδζδξ, ειπενζέπεζ ηδκ αδοκαιία, ηδκ 

μπμία ακαθέναιε πνμδβμοιέκςξ. Ανκμφιεκμζ μζ Lamarque & Olsen υηζ ζηυπμξ 

ηςκ βεκζηχκ πεπμζεήζεςκ, μζ μπμίεξ, εκδεπμιέκςξ, ειπενζέπμκηαζ ζ‟ έκα 

θμβμηεπκζηυ ένβμ, είκαζ δ πανμπή βκχζδξ ηαζ δζαπαζδαβχβδζδξ, εεςνμφκ υηζ μ 

ζημπυξ ηςκ βεκζηχκ πεπμζεήζεςκ είκαζ μζ μνβακςηζηέξ ιεεμδεφζεζξ, ηζξ μπμίεξ 

πνδζζιμπμζμφκ ηυζμ μζ θμβμηέπκεξ, εκ είδεζ ηζκήηνμο ηαζ μνβακςηζηήξ ανπήξ, υζμ 

ηαζ μζ ηνζηζημί ηδξ θμβμηεπκίαξ, μζ μπμίμζ ηζξ ακζπκεφμοκ ζηα ηείιεκα βζα κα 

ακαδείλμοκ ηδ ζοκμπή ημοξ.  

Ν Carroll, εζηζάγμκηαξ ηδκ ηνζηζηή ημο ζηδ βεκζηυηδηα ημο παναηηήνα ηςκ 

επζζηδιζηχκ επζπεζνδιάηςκ, ηα μπμία πανάεεζε πνμδβμοιέκςξ, ηαζ πνμηεζιέκμο 

κα ηα ακαζηεοάζεζ, επζζδιαίκεζ υηζ  μ ζοβηεηνζιέκμξ παναηηήναξ απμδεζηκφεζ 

επανηχξ ηδ θεζημονβία ηδξ ηέπκδξ, ηαζ ζδζαίηενα ηδξ θμβμηεπκίαξ, ςξ πδβήξ 

δεζηήξ βκχζδξ ηαζ αβςβήξ. 

Υξ πνμξ ημ ζπέδζμ ακάπηολδξ ηδξ  επζπεζνδιαημθμβίαξ ημο, δδθχκεζ υηζ εα 

επζπεζνήζεζ ανπζηά  κα ακηζιεηςπίζεζ ηαζ ηα ηνία είδδ επζπεζνδιάηςκ ηαοηυπνμκα, 

ακαδεζηκφμκηαξ ηδκ ακαθμβία πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζηζξ ηεπκζηέξ, ηζξ μπμίεξ 

πνδζζιμπμζμφκ δ θζθμζμθία ηαζ δ θμβμηεπκία. Δκ πνμηεζιέκς, επζηεκηνχκεηαζ ζε 

αοηυ πμο μζ θζθυζμθμζ μκμιάγμοκ λνεηηθό πείξακα. Ν υνμξ, ηαηά ημκ μνζζιυ ημο 

Roy Sorensen,344 αθμνά  ηα είδδ εηείκα ηςκ πεζναιάηςκ, ηα μπμία επζπεζνμφκ κα 

εέζμοκ ενςηήιαηα, επζηεκηνχκμκηαξ ηδκ πνμζμπή ημοξ πενζζζυηενμ ζημκ  

ακαζημπαζιυ ημο ζπεδίμο ημοξ πανά ζηδκ εηηέθεζή ημοξ.   Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ, 

ζζπονίγεηαζ μ Carroll, ζοκακηάιε ζοπκά ζηδ θζθμζμθία κμδηζηά πεζνάιαηα, ηα 

μπμία παίνκμοκ ηδ ιμνθή δζδβήζεςκ, εκχ ηαοηυπνμκα θεζημονβμφκ ςξ 

απμδείλεζξ. Απυ ηα κμδηζηά πεζνάιαηα δεκ πνμηφπημοκ ειπεζνζηέξ ακαηαθφρεζξ, 

αθθά εκκμζμθμβζηέξ  επελενβαζίεξ  ηαζ ζπέζεζξ. 345   Ρα κμδηζηά πεζνάιαηα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ απυ ημοξ ακαθοηζημφξ θζθμζυθμοξ, βζα ιζα ζεζνά 

εκκμζμθμβζηχκ επελενβαζζχκ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε κμδηζηέξ δζενβαζίεξ, υπςξ 

μνζμεεηήζεζξ, πεζνζζιμφξ  μνζζιχκ, ελέηαζδ ηςκ ηνυπςκ πμο ηίεεηαζ έκα 

πνυαθδια ή ενχηδια, απμηάθορδ ζοκεδηχκ ηαηαθθδθυηδηαξ ηαζ πμθθέξ άθθεξ. 

Πε ηάεε πενίπηςζδ,  ηα κμδηζηά πεζνάιαηα αθμνμφκ ηδκ ηζκδημπμίδζδ ηδξ 

βκχζδξ, ηδκ μπμία ήδδ ηαηέπμοιε. Πηδ ζοκέπεζα, μ Carroll  ελεηάγεζ ςξ πμζμ 

ααειυ ηα κμδηζηά πεζνάιαηα είκαζ εοάθςηα ζηα ηνία επζπεζνήιαηα (ηδξ 

ημζκμημπίαξ, ηδξ ιδ φπανλδξ ηεηιδνίςζδξ  ηαζ ηδξ ιδ φπανλδξ επζπεζνήιαημξ). 

Θαηά πνχημκ, παναηδνεί υηζ ημ επζπείνδια ηδξ  ημζκμημπίαξ είκαζ άζπεημ, απυ ηδ 

ζηζβιή πμο, εη πνμμζιίμο, παναδεπυιαζηε υηζ ηα κμδηζηά πεζνάιαηα αθμνμφκ ηδ 

βκχζδ, ηδκ μπμία ήδδ ηαηέπμοιε.  Ππεηζηά  ιε ημ επζπείνδια πενί ηδξ ιδ φπανλδξ 

ηεηιδνίςζδξ, εθ‟ υζμκ ηα κμδηζηά πεζνάιαηα δεκ αθμνμφκ ειπεζνζηέξ 

ακαηαθφρεζξ, αθθά πενζζζυηενμ αθμνμφκ ηδκ ακαδυιδζδ ηδξ ζηέρδξ, πθαζηέξ 

δζδβήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ ηδξ δζηαζμζφκδξ, υπςξ αοηή πμο πενζέπεηαζ ζηδκ 

Πνιηηεία  πενί ηδξ επζζηνμθήξ ημο λίθμοξ ζ‟ έκα πανάθνμκα, εα ανημφκ πάκηα 
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βζα κα ανκδεμφιε βεκζημφξ ζζπονζζιμφξ, υπςξ υηζ δζηαζμζφκδ είκαζ δ απυδμζδ 

ζημκ ζδζμηηήηδ υζςκ ημο ακήημοκ. Υζηυζμ, παναηδνεί μ Carroll, ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ πανάβεηαζ βκχζδ, εθ‟ υζμκ πναβιαημπμζμφκηαζ 

εκκμζμθμβζηέξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ημο ήδδ βκςζημφ ηαζ ημο οπυθμζπμο 

πενζεπμιέκμο ημο βκςζηζημφ ιαξ απμεέιαημξ. Κε άθθα θυβζα, υπςξ ημ 

δζαηοπχκεζ ηαζ μ ίδζμξ δ βκχζδ επακαπνμζεββίγεηαζ ιε κέμ ηνυπμ.346 ζμ βζα ημ 

επζπείνδια ηδξ ιδ φπανλδξ επζπεζνήιαημξ, μ Carroll, επζζδιαίκεζ  υηζ, ακ ηαζ 

αοζηδνά θμβζηά, ηα κμδηζηά πεζνάιαηα δεκ είκαζ παναβςβζηά ηαζ μφηε ζοκζζημφκ 

πθήνδ επζπεζνήιαηα, αθμφ ημ πθήνεξ επζπείνδια μθμηθδνχκεηαζ ζημ ιοαθυ ημο 

αηνμαηή ή ακαβκχζηδ, εκχ  πναβιαημπμζμφκηαζ μζ ζοκδέζεζξ ιε ημ οπυθμζπμ 

βκςζηζηυ οθζηυ πμο δζαεέηεζ. Έπμκηαξ απμδείλεζ ηδκ ακημπή ηςκ κμδηζηχκ 

πεζναιάηςκ ζηα ηνία επζπεζνήιαηα, ημ ιυκμ πμο ιέκεζ κα απμδείλεζ είκαζ ςξ πμζμ 

ααειυ είκαζ ζηένεμ ημ έδαθμξ βζα κα ζηδνίλμοιε ηδκ οπυεεζή ιαξ υηζ ζζπφεζ δ  

ακαθμβία ιεηαλφ ηςκ κμδηζηχκ πεζναιάηςκ  πμο δζαηοπχκμκηαζ απυ ημ 

θζθμζμθζηυ θυβμ ηαζ αοηχκ πμο απακηχκηαζ ζηδ θμβμηεπκία.  

Πηδκ επζαεααίςζδ αοηήξ ηδξ ακαθμβίαξ ζοκδβμνεί ημ βεβμκυξ υηζ μζ θζθυζμθμζ 

πνδζζιμπμζμφκ ηδ ιοεμπθαζία, βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ζζπονζζιμφξ βεκίηεοζδξ ή 

ακαβηαζυηδηαξ ή αηυια ηαζ ζοκέπεζεξ δεζηχκ επζηαβχκ.  Θαζ παν‟ υ,ηζ μζ 

θμβμηέπκεξ δεκ είπακ πνυεεζδ ηα ζοβηεηνζιέκα παναδείβιαηα παναηηήνςκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ επζπεζνήιαηα, μζ θζθυζμθμζ, ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ενιδκεία, ηα 

πνδζζιμπμζμφκ ηαη‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ.   Θα πνέπεζ, ςζηυζμ, κα επζζδιάκμοιε υηζ 

ηαζ μζ θμβμηέπκεξ πνδζζιμπμζμφκ παναδείβιαηα βζα κα ζηδνίλμοκ ηάπμζα 

επζπεζνδιαημθμβία. Ν Carroll ακαθένεηαζ ζπεηζηά ζηδκ πενίπηςζδ ημο E.M. 

Forster  ηαζ ζηδκ ηαζκία  ημο Graham Green,  The Third Man, βζα κα δείλεζ ημ 

νυθμ πμο δζαδναιαηίγμοκ ηα παναδείβιαηα ζηδκ οπμζηήνζλδ ακηίεεηςκ εέζεςκ, 

μζ μπμίεξ αθμνμφκ δεζηέξ επζηαβέξ.  Ρμ βεβμκυξ αοηυ παναπέιπεζ ζηδ πνήζδ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ παναδεζβιάηςκ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ θμβμηέπκεξ πθέμκ, μζ μπμίμζ 

επζπεζνμφκ κα οπμδείλμοκ ηα υνζα ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ ηςκ δεζηχκ ανπχκ. πμζμξ, 

υιςξ, ηαζ ακ ηα πνδζζιμπμζεί, μζ θμβζηέξ δζενβαζίεξ ηαζ δ ελαβςβή 

ζοιπεναζιάηςκ οπμδεζηκφμοκ υηζ μ άκενςπμξ-ακαβκχζηδξ έπεζ  βκςζηζηυ 

απυεεια ηαζ θεζημονβζηή ζοιιεημπή, βεβμκυξ ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ ιπμνεί κα 

εεςνδεεί ημζκυξ πανμκμιαζηήξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ηαζ θζθμζμθζηχκ 

παναδεζβιάηςκ.  Πε αοηυ αηνζαχξ ημ ζδιείμ ιπμνμφιε κα εκημπίζμοιε ηδκ 

ακαθμβία. Θμζκή θεζημονβία ηυζμ ηςκ θζθμζμθζηχκ υζμ ηαζ ηςκ θμβμηεπκζηχκ 

κμδηζηχκ πεζναιάηςκ, επζζδιαίκεζ μ Carroll, είκαζ ηαζ δ εκκμζμθμβζηή δζάηνζζδ, 

πνμηεζιέκμο κα δζαθεοηάκμοιε ηζξ ζοκεήηεξ  εθανιμβήξ ημοξ, ζοκεήηεξ μζ 

μπμίεξ, δζαθμνεηζηά, εα πανέιεκακ αυνζζηεξ ηαζ παναπθακδηζηέξ. Ξνμξ επίννςζδ 

ηςκ θεβμιέκςκ ημο, μ Carroll επζηαθείηαζ πναηηζηέξ ημο Arthur Danto347 ηαζ ημο 

                                                           
346

 O Carroll επεξθγεί ότι «τα φιλοςοφικά νοθτικά επιχειριματα… εκεί που πετυχαίνουν είναι όταν 
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347

 Danto 1981( κεφάλαια 1 και 2). Αναφζρεται ςτο Carroll 2008: 291 



259 

 

H.L. Borges.348 Δκ ηαηαηθείδζ, δ ακαθμβία επζαεααζχκεηαζ ιε ηδκ επζζήιακζδ ηδξ 

ακημπήξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ κμδηζηχκ πεζναιάηςκ ζηα ηνία είδδ επζπεζνδιάηςκ. 

Πηδ ζοκέπεζα μ Carroll, πνμηεζιέκμο κα ακαδείλεζ ημ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ 

απυηηδζδ ηδξ δεζηήξ βκχζδξ (ςξ ακςηένς κμμφιεκδξ, δδθ. υπζ ειπεζνζηήξ 

βκχζδξ), πνδζζιμπμζεί, ςξ πανάδεζβια, ημ ιοεζζηυνδια ημο E.M. Forster 

Howards End, ημ μπμίμ ζοιαάθθεζ ζηδκ μνζμεέηδζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ανεηήξ 

ηαζ ηςκ πνμτπμεέζεςκ εθανιμβήξ ηδξ, ιε ηδκ οπμδεζβιαηζηή δζαζάθδζδ δεζηχκ 

εκκμζχκ ηαζ ηςκ πνμτπμεέζεςκ εθανιμβήξ ημοξ. Θαεχξ ημ ένβμ επζηεκηνχκεηαζ 

ζηζξ ανεηέξ ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ηδξ πναηηζηυηδηαξ, υπςξ  ηαζ ημκ ηαηάθθδθμ 

ζοκδοαζιυ ημοξ,  βζα κα επζηεοπεεί ιζα μθμηθδνςιέκδ ηαζ εκάνεηδ γςή, μ Carroll 

επζζδιαίκεζ ςξ ηονίανπμ δμιζηυ ιμηίαμ ημο ιοεζζημνήιαημξ αοηυ ημ μπμίμ 

μκμιάγεζ ιεηαθμνζηά ηξνρό ηεο αξεηήο (πνυηεζηαζ βζα θάζια απυρεςκ πμο 

ειθακίγμκηαζ ζε έκα ηνμπυ). Κε ηδ ιεηαθμνά αοηή απμηοπχκμκηαζ, εκ είδεζ 

παναηηήνςκ, μζ ααειμί απυηηδζδξ ή ηαζ έθθεζρδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ανεηχκ. 

Ρμ δμιζηυ αοηυ ιμηίαμ ημο ιοεζζημνήιαημξ είκαζ ζοβηνίζζιμ ιε ακάθμβεξ δμιζηέξ 

ηαηαζηεοέξ ημο Danto ζε κμδηζηά πεζνάιαηα πνμηεζιέκμο κα εκημπζζημφκ 

εκκμζμθμβζηέξ ελανηήζεζξ ηαζ ζπέζεζξ. 

Έπμκηαξ κμιζιμπμζήζεζ ημ δμιζηυ αοηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ, 

ζοβηνίκμκηαξ ημκ ηξνρό ησλ αξεηώλ ιε δμιέξ απμηθίζεςκ ηαζ ακηζεέζεςκ 

θζθμζμθζηχκ κμδηζηχκ πεζναιάηςκ, ηα μπμία απμζημπμφκ ζε εκκμζμθμβζηέξ 

δζαηνίζεζξ, ημ επυιεκμ αήια πνμξ ηδκ ελαβςβή ημο ζοιπενάζιαημξ βζα ηδκ δεζηή 

αβςβή ηςκ ακαβκςζηχκ πναβιαημπμζείηαζ πςνίξ θμβζηυ πάζια. Έηζζ, δ υλοκζδ 

ηδξ δεζηήξ εοαζζεδζίαξ ιε ηδκ έηθναζδ θεπηχκ πμζμηζηχκ δζαθμνμπμζήζεςκ ηςκ 

δεζηχκ ανεηχκ, ηζξ μπμίεξ εηθνάγμοκ μζ παναηηήνεξ ημο ένβμο, δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ζημκ ακαβκχζηδ κα ζοβηεηνζιεκμπμζήζεζ ηαζ κα εθανιυζεζ ιε 

αηνίαεζα δεζηέξ έκκμζεξ πμο, δζαθμνεηζηά, εα πανέιεκακ αυνζζηεξ ηαζ, ςξ εη 

ημφημο, ιδ θεζημονβζηέξ ζ‟ αοηυ, ημ μπμίμ Carroll εεςνεί ηφνζμ ζοζηαηζηυ ηδξ 

δεζηήξ γςήξ, δδθαδή ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ. Θάκμκηαξ έκα αήια παναπένα, μ Carroll 

ηαοηίγεζ ηδ θεζημονβία ημο ηξνρνύ ηεο αξεηήο ιε ηα κμδηζηά πεζνάιαηα, 

ακαβκςνίγμκηαξ υηζ αοηυξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα απμηαθφπηεζ ηα ηνζηήνζα ζηα 

μπμία ααζίγμκηαζ μζ δεζηέξ ηνίζεζξ, επζηεθχκηαξ ι‟ αοηυ ημκ ηνυπμ θζθμζμθζηή 

θεζημονβία ηαζ, ηαοηυπνμκα, απμηηχκηαξ ηδκ ζδζυηδηα επζπεζνήιαημξ. 

Ν Carroll ζοκμρίγεζ ημ ιμνθςηζηυ παναηηήνα ηςκ θμβμηεπκζηχκ κμδηζηχκ 

πεζναιάηςκ ιε ηζξ ελήξ δζαπζζηχζεζξ: α) Θαεζζημφκ δοκαηή ηδ βκχζδ εκκμζχκ ηδξ 

ανεηήξ ηαζ α) ηαεμδδβμφκ ημκ ακαβκχζηδ, ιέζς ηδξ  δζελαβςβήξ ιζαξ 

βναιιαηζηήξ ένεοκαξ ηςκ ανεηχκ ηαζ ηδξ δζάηαλδξ, ι‟ έκα δμιδιέκμ ηνυπμ, 

θακηαζηζηχκ παναδεζβιάηςκ, ηα μπμία ηαηαδεζηκφμοκ ζπεηζηέξ δζαηνίζεζξ ιεηαλφ 

ηςκ δεζηχκ εκκμζχκ. (ΣΑ 299) Δπζπθέμκ, μ Carroll ανκμφιεκμξ ημκ άιεζα 
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δζδαηηζηυ, ειιέκεζ ζημ ιαζεοηζηυ παναηηήνα ηςκ κμδηζηχκ πεζναιάηςκ, υπςξ 

είκαζ αοηά πμο ζοκακηάιε ζημ ιοεζζηυνδια Howards End. 

Πηδκ πνμακαθενεείζα παζδεοηζηή θεζημονβία ηδξ θμβμηεπκίαξ μ Carroll δζαηνίκεζ 

πμθθαπθέξ ζοκζζηχζεξ. Γζα πανάδεζβια, επζζδιαίκεζ υηζ είκαζ ιένμξ ηδξ 

παζδεοηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ κα ειπθέηεζ ημκ ακαβκχζηδ ζε ιζα 

δζαδζηαζία, ιε ηδκ μπμία ηαεμνίγεζ ςξ πμζμ ααειυ μζ εκ θυβς «βναιιαηζηέξ» 

απμηαθφρεζξ βζα ηδκ μνεή πνήζδ εκκμζχκ είκαζ βεκζηέξ ή ζοβηεηνζιέκεξ. 

Πημ ενχηδια ακ, υζα πενζβνάθεζ, ζοιααίκμοκ, υκηςξ, ηαηά ηδκ ακάβκςζδ εκυξ 

θμβμηεπκζημφ ένβμο, υπςξ, βζα πανάδεζβια, εκυξ ιοεζζημνήιαημξ παναηηήνςκ, μ 

Carroll απακηά παναπέιπμκηάξ ιαξ ζηζξ ακεπίζδιεξ ζογδηήζεζξ, μζ μπμίεξ βίκμκηαζ 

ιε άθθμοξ ζοκμιζθδηέξ  ζε ζπέζδ ιε ηάπμζμ ημζκυ ακάβκςζια. Π‟ αοηέξ ηζξ 

ζογδηήζεζξ, πνμηεζιέκμο κα απμθακεμφιε βζα ηδκ πμζυηδηα ηςκ παναηηήνςκ 

εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο ηαζ κα οπμζηδνίλμοιε ηδκ εβηονυηδηα ηςκ ηνζηδνίςκ, 

ιε αάζδ ηα μπμία ημοξ απμδίδμοιε ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ, ηαηαθήβμοιε κα 

ειπθαημφιε ζε εκκμζμθμβζηέξ ακαθφζεζξ. Νζ ζογδηήζεζξ, ζοκήεςξ, ακαθένμκηαζ 

ανπζηά ζηδκ ανέζηεζα ή απανέζηεζα πμο ιαξ πνμηαθεί έκαξ ήνςαξ ηαζ, ζηδ, 

ζοκέπεζα δζηαζμθμβμφιε ηδκ αλζμθμβζηή ιαξ ηνίζδ επζζηναηεφμκηαξ ηζξ ανεηέξ ηαζ 

ηα εθαηηχιαηα, ηα μπμία δζαηνίκμοιε ζ‟ αοηυκ. Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ ακαπυθεοηηα 

μδδβμφιαζηε ζε εεςνήζεζξ ηςκ ηνυπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ ηα ζοβηεηνζιέκα 

παναηηδνζζηζηά ειθακίγμκηαζ ηαζ ακαβκςνίγμκηαζ. Ν θυβμξ, βζα ημκ μπμίμ  μ 

Carroll ακαδεζηκφεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ βεβμκυξ είκαζ δζηηυξ. Ξνχηα επζπεζνεί κα 

ελδβήζεζ ηδκ πενζμνζζιέκδ εκαζπυθδζδ ηςκ θζθμζυθςκ ηαζ εεςνδηζηχκ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ιε ημοξ παναηηήνεξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ιε αάζδ ημ βεβμκυξ 

υηζ δεκ αζπμθμφκηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ ηέημζςκ ζογδηήζεςκ, αθθά, αηυιδ 

ζδιακηζηυηενμ, δζαπζζηχκεζ υηζ οπάνπεζ ακαθμβία ακάιεζα ζημ ζπήια 

ηαηακυδζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ απυ ημκ ακαβκχζηδ ηαζ ζημ ζπήια 

ηαηακυδζδξ ηςκ ακενχπςκ ημο πενζαάθθμκηυξ ημο.  

Ξνμζπαεχκηαξ κα ζζπονμπμζήζεζ, πεναζηένς, ημοξ ζζπονζζιμφξ ημο ζπεηζηά ιε 

ημκ παζδεοηζηυ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ιέζς ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δμιήξ ημο ηξνρνύ 

ησλ αξεηώλ μ Carroll, ακαθένεηαζ ζε θμβμηεπκζηά ένβα απυ ηδκ εονςπασηή αθθά 

ηαζ ηδκ παβηυζιζα θμβμηεπκία, ζηα μπμία είκαζ πνυδδθδ δ απυπεζνα ημο 

ζοββναθέα κα δζδάλεζ ανεηέξ ηαζ εθαηηχιαηα. Ξνμηεζιέκμο βζα ημκ εονςπασηυ 

πχνμ, ακαθένεζ εκδεζηηζηά ηδ θεζημονβία ηδξ ανπαίαξ ηναβςδίαξ ζηδκ ανπαία 

Δθθάδα, αθθά ηαζ ένβα ημο Κεζαίςκα ηαζ ημο 18μο ηαζ 19μο αζχκα, ιε ζδζαίηενδ 

ακαθμνά ζημ Dickens. Πηδκ επμπή ιαξ δ ζοβηεηνζιέκδ δμιή δζαπζζηχκεηαζ ζε 

ιμκηενκζζηέξ ηαζ ιεηαιμκηενκζζηέξ,349 υπςξ μ Musil ηαζ μ Rushdi, ηαεχξ ηαζ ζηδ 

ζφβπνμκδ ηζκδιαημβναθία, ιυκμ πμο ελανηάηαζ πενζζζυηενμ απυ ημκ ακαβκχζηδ 
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κα ηδκ ακαηαθφρεζ ηαζ κα ειπθαηεί ζηδ ζπεηζηή δζαδζηαζία εκκμζμθμβζηήξ 

δζάηνζζδξ. 

Άθθα παναδείβιαηα παναιοεζχκ αθθά ηαζ ζφβπνμκδξ παζδζηήξ ιοεμπθαζίαξ, 

υπςξ μ Σάννο Ξυηηεν, ηαεχξ ηαζ δ πθδεχνα  ένβςκ πμο πενζθαιαάκμοκ ζζημνίεξ 

ιε δζδαηηζηυ παναηηήνα, επζζηναηεφμκηαζ βζα κα απμδείλμοκ ηδ ζηεκή ζπέζδ πμο 

οπάνπεζ ακάιεζα ζηδκ ακάβκςζδ ηαζ ζηδκ ακάθοζδ παναηηήνςκ ηαζ, ηαη‟ 

επέηηαζδ, ηςκ ανεηχκ. Δκχ, ηέθμξ ηαζ πνζκ πνμπςνήζεζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

πζμ πνμαθέρζιςκ εκζηάζεςκ, ακαθένεηαζ, ιέζς ιζαξ παναπμιπήξ, ζημ βεβμκυξ 

υηζ αοηυ πμο ζηα ιαεήιαηα δδιζμονβζηήξ βναθήξ απμηαθμφκ «εκμνπήζηνςζδ», 

ακαθενυιεκμζ ζηδ δδιζμονβία παναηηήνςκ ιε μλείεξ δζαθμνέξ πνμηεζιέκμο κα 

ηνμθμδμηδεεί δ δναιαηζηή έκηαζδ ηαζ ημ εκδζαθένμκ, ηνμθμδμηεί, ιενζηέξ θμνέξ 

ηαζ ηδκ εκκμζμθμβζηή δζάηνζζδ.350 

Πηδ ζοκέπεζα, επζπεζνεί κα ακηζιεηςπίζεζ ηέζζενζξ εκζηάζεζξ. Ζ πνχηδ αιθζζαδηεί 

ημ πχνμ ημκ μπμίμ δ ακάθοζδ ημο Carroll πνμαθέπεζ βζα ηα ζοκαζζεήιαηα, ηα 

μπμία εεςνμφκηαζ ζδιακηζηή πανάιεηνμξ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ. Ν Carroll, 

ακαβκςνίγμκηαξ ηδ ζμαανυηδηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ έκζηαζδξ, επζζδιαίκεζ υηζ δ 

ζοκαζζεδιαηζηή ιαξ ακηίδναζδ είκαζ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ηυζμ ηδξ εηηίιδζήξ ιαξ 

βζα ημ ηζ ζοκζζηά ανεηή ή ηαηία (εοιίγμκηαξ έκημκα ηδ ζπεηζηή εέζδ ηδξ Denham) 

υζμ ηαζ ηδξ δοκαηυηδηάξ ιαξ κα ζοβηνίκμοιε ιεηαλφ ημοξ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ δνχςκ. Κζα δεφηενδ έκζηαζδ αθμνά ηδκ άπμρδ υηζ δ 

οπμζηδνζγυιεκδ βκςζηζηή ηαζ παζδεοηζηή θεζημονβία ηδξ θμβμηεπκίαξ απέπεζ πμθφ 

απυ ηδκ απυθαοζδ. Ν Carroll, βζα κα ακηζηνμφζεζ ηδκ έκζηαζδ, επζζηναηεφεζ ημκ 

ανζζημηεθζηυ μνζζιυ ηδξ απυθαοζδξ ςξ ηδξ ακειπυδζζηδξ θεζημονβίαξ ηςκ 

ζηακμηήηςκ ιαξ, βζα κα ζζπονζζηεί υηζ δ απυθαοζδ «ιαξ πανέπεζ αοημβκςζία 

ζπεηζηά ιε ημ εκκμζμθμβζηυ ιαξ ζπήια ηαζ ημζκςκζηή βκχζδ βζα ηα ήεδ ιαξ, εκχ 

ηεθεζμπμζεί ημκ βκςζηζηυ ιαξ πάνηδ ημο ηυζιμο, ιε ακηζηεζιεκζηυ ζηυπμ κα 

ιπμνμφιε κα ηνίκμοιε ημοξ άθθμοξ.».  Ξαναηδνεί επίζδξ υηζ «θα αοηά 

ζοκηεθμφκηαζ ιε ιία ζοιιεημπζηή ιέεμδμ πμο υπζ ιυκμ ιαξ ακηαιείαεζ, αθθά ιαξ 

απμννμθά ηαζ ιαξ ζοκανπάγεζ».351 Ζ ηνίηδ έκζηαζδ αιθζζαδηεί ιε ηνείξ ηνυπμοξ 

ηδκ ακαθμβία, δ μπμία οπμζηδνίγεηαζ υηζ οπάνπεζ ιεηαλφ ηςκ θζθμζμθζηχκ  ηαζ 

θμβμηεπκζηχκ κμδηζηχκ πεζναιάηςκ. Ν Carroll εεςνεί ηαζ ηζξ ηνεζξ θαζκμιεκζηέξ 

δοζακαθμβίεξ ιδ απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ.  Ππεηζηά ιε ηδκ  δοζακαθμβία, δ μπμία 

οπμηίεεηαζ υηζ δζαπζζηχκεηαζ ζηδ αάζδ ημο ιδ έηδδθμο πνμζακαημθζζιμφ πνμξ 

ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, μ Carroll ακηαπακηά υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυαθδια 

είκαζ εέια ενιδκείαξ ημο ηεζιέκμο, εκχ οπάνπμοκ ηαζ πενζπηχζεζξ θμβμηεπκζηχκ 

ένβςκ, υπςξ ημ Howards End, υπμο έηδδθα εηθνάγεηαζ αοηή δ πνυεεζδ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδ δοζακαθμβία, δ μπμία έπεζ ζπέζδ ιε ημοξ ζηυπμοξ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ, ζοβηεηνζιέκα, ιε ηδ δζαθμνμπμίδζή ημοξ ςξ πνμξ ηδκ 

πνυεεζδ κα εοπανζζηήζμοκ ημκ ακαβκχζηδ ακηί κα θεζημονβήζμοκ ςξ 

επζπεζνήιαηα, μ Carroll επζζδιαίκεζ ημ βεβμκυξ υηζ ηαζ ζηα θζθμζμθζηά κμδηζηά 

                                                           
350

 Noël Carroll 2008:( ςθμ. 84) 
351

 το ίδιο,  312 



262 

 

πεζνάιαηα ζοπκά δ εοπανίζηδζδ απμηεθεί ιένμξ ημοξ ζηυπμο ημοξ. Ρέθμξ, 

ακαθενυιεκμξ ζηδ δοζακαθμβία, δ μπμία εεςνείηαζ ζοκέπεζα ημο ιαηνμζηεθμφξ 

παναηηήνα ηςκ θμβμηεπκζηχκ κμδηζηχκ πεζναιάηςκ, μ Carroll ακηζπαναεέηεζ ημ 

απμηέθεζια ημο ζοβηεηνζιέκμο ζε ακηζπανααμθή ιε ημκ αθδνδιέκμ παναηηήνα 

ηςκ πενζζζυηενμ ζπδιαηζηχκ θζθμζμθζηχκ κμδηζηχκ πεζναιάηςκ, μ μπμίμξ 

μθείθεηαζ ζηδκ έθθεζρδ ιζαξ ακάθοζδξ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηζκήηνςκ ακάθμβδξ ιε 

αοηή πμο πνμζθένεζ έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ, έθθεζρδ υιςξ πμο, ζοπκά, εεςνείηαζ 

ιεζμκέηηδια ηςκ θζθμζμθζηχκ.  Ακηίεεηα, υπςξ εφζημπα επζζδιαίκεζ, δ πενίηεπκδ 

επελενβαζία, ηδκ μπμία ζοκακηάιε ζηα θμβμηεπκζηά ένβα, είκαζ αοηή αηνζαχξ πμο 

ηαεζζηά ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ επζκμήζεζξ κμδηζηά πεζνάιαηα δζαζάθδζδξ εκκμζχκ ηδξ 

ανεηήξ, ηαεχξ ηυζμ δ έκκμζα υζμ ηαζ δ ίδζα δ ανεηή είκαζ εοαίζεδηδ ζημ πθαίζζμ 

ιέζα ζημ μπμίμ ενιδκεφεηαζ.352 

Ζ ηεθεοηαία έκζηαζδ, ηδκ μπμία ακηζηνμφεζ μ Carroll δζαηοπχκεηαζ απυ ημοξ 

Lamarque & Olsen.  Νζ L&O, ακ ηαζ ακαβκςνίγμοκ υηζ οπάνπεζ ζηα ιοεζζημνήιαηα 

μ ηξνρόο ηεο αξεηήο, πζζηεφμοκ υηζ αοηυξ ελοπδνεηεί ιυκμ γδηήιαηα δμιζηήξ 

ζοκμπήξ, δ μπμία ακζπκεφεηαζ ιέζα απυ ηζξ ενιδκεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ. Πηδκ 

ηεθεοηαία αοηή έκζηαζδ μ Carroll απακηά υηζ, πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζμοιε ηδ 

δμιή ημο ηνμπμφ ηδξ ανεηήξ, πνέπεζ κα απμζηαζζμπμζδεμφιε απυ ημ ηείιεκμ ηαζ 

κα δμφιε ηδ ζπέζδ πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζηδ θμβμηεπκζηή έηθναζδ ηςκ ανεηχκ 

ηαζ ηςκ εθαηηςιάηςκ ηαζ ζηζξ εηθάκζεζξ ημοξ ζηδκ  ηαεδιενζκή γςή.  Κε αοηυκ 

ημκ ηνυπμ εα είιαζηε ζε εέζδ κα απμθακεμφιε ακ μζ θμβμηεπκζημί παναηηήνεξ 

εηθνάγμοκ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ανεηέξ ηαζ ηαηίεξ ή υπζ. Άθθςζηε, υπςξ παναηδνεί μ 

Carroll, ηαζ δ εκζοκαίζεδζδ απαζηεί ιζα εηθεπηοζιέκδ ιείλδ θακηαζίαξ ηαζ 

πναηηζηυηδηαξ.353 

Δκ ηαηαηθείδζ, μ Carroll, ακαηεθαθαζχκεζ ημοξ θυβμοξ πμο ημκ μδήβδζακ ζηδκ 

οζμεέηδζδ ηδξ εέζδξ, δ μπμία οπμζηδνίγεζ ημκ ιμνθςηζηυ ηαζ βκςζηζηυ νυθμ ηδξ 

ηέπκδξ ηαζ ζδζαζηένςξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, νυθμξ πμο επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ 

εηθέπηοκζδ ηδξ ζφθθδρήξ ηςκ εκκμζχκ  ηςκ ανεηχκ απυ ημκ ακαβκχζηδ ηαζ 

ακαθένεηαζ ζημκ ηίκδοκμ πμο εθθμπεφεζ, ακ δ θζθμζμθία απμηδνφλεζ ημκ 

ζοβηεηνζιέκμ νυθμ. Ν ιμνθςηζηυξ ηαζ βκςζηζηυξ νυθμξ ηδξ θμβμηεπκίαξ 

ζοκίζηαηαζ ζηδκ επελενβαζία ηςκ δεζηχκ εκκμζχκ ιε ζηυπμ ηδκ πεναζηένς 

ηαηακυδζή ημοξ ηαζ αθμνά ιία δζενβαζία, δ μπμία πναβιαημπμζείηαζ ζημ κμο ηςκ 

ακαβκςζηχκ, αηνζαχξ υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηα θζθμζμθζηά κμδηζηά πεζνάιαηα. 

Ποκαθήξ ιε ηδκ άπμρδ ημο Carroll βζα ημκ ιμνθςηζηυ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ, 

είκαζ ηαζ δ εέζδ ημο ζπεηζηά ιε ημ γήηδια ηδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, 

γήηδια ημ μπμίμ ζοιπενζθαιαάκεηαζ, επίζδξ, ζηζξ εεςνήζεζξ ηδξ πανμφζαξ 

δζαηνζαήξ. Ρμ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια πανμοζζάγεζ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ, δζυηζ μ 

παζδεοηζηυξ νυθμξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ημκ μπμίμ οπμζηδνίγεζ μ Carroll, αθμνά ζε 

ιεβάθμ ααειυ ηδκ δεζηή δζαπαζδαβχβδζδ ημο ακαβκχζηδ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ  

ηδξ θμβμηεπκίαξ, ιε ηνζηήνζμ ηδ ιμνθςηζηή ηδξ θεζημονβία. Κε  αοηυ ημ γήηδια 
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εα αζπμθδεμφιε αημθμφεςξ, ιε αθμνιή ηζξ ημπμεεηήζεζξ ημο Carroll, ηζξ μπμίεξ 

δζαηοπχκεζ ζε έκα άθθμ άνενμ ημο. 

 

7.2 Τπεξάζπηζε ηεο εζηθήο θξηηηθήο ηεο ινγνηερλίαο 

Π΄ έκα πνμδβμφιεκμ άνενμ ημο ιε ημκ ηίηθμ «Ρέπκδ ηαζ δεζηή ηνζηζηή: Κία 

Δπζζηυπδζδ ηςκ Ξνυζθαηςκ Θαηεοεφκζεςκ ηδξ Ένεοκαξ» (“Art and Ethical 

Criticism: An Overview of Recent Directions of Research”) (AEC),354 μ Carroll 

ακαθάιαακε ημ ένβμ ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ επζπεζνδιάηςκ ηαηά ηδξ δεζηήξ 

ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ πνμηεζιέκμο κα ακαδεζπεμφκ ζφβπνμκεξ πνμζεββίζεζξ 

πμο επζηνέπμοκ ηδκ οπενάζπζζδ ιζαξ ηέημζαξ ιμνθήξ αλζμθυβδζήξ ηδξ.  

Ακάιεζα ζηα επζπεζνήιαηα, ηα μπμία ακηζηίεεκηαζ ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ 

ιέζα απυ ηδκ μπηζηή ηδξ δεζηήξ, παναεέηεζ ημ επζπείνδια ηδξ απηνλνκίαο, ηδξ 

γλσζηηθήο θνηλνηνπίαο ηαζ ηδξ αληηζπλεπεηνθξαηίαο. 

Ζ ηεθζηή ημπμεέηδζδ ημο Carroll, αθμφ πνμδβμοιέκςξ ακαπηφλεζ ηαζ ακαζηεοάζεζ 

ηα παναπάκς επζπεζνήιαηα, εκηάζζεηαζ ζημ πθαίζζμ ημο κεηξηνπαζνύο εζηθηζκνύ 

(moderate moralism).355  Αθμφ ελδβήζεζ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ δεζηέξ 

αζημπίεξ πνμηαθμφκ αζζεδηζηέξ αζημπίεξ, ηαεχξ ακαηνέπμοκ ηδκ επζδζςηυιεκδ 

αζζεδηζηά ακηαπυηνζζδ ημο ημζκμφ, ελδβεί ηδ εέζδ ημο κεηξηνπαζνύο εζηθηζκνύ. 

Ποβηεηνζιέκα, δδθχκεζ υηζ μ κεηξηνπαζήο εζηθηζκόο δεκ οπμζηδνίγεζ υηζ ηάεε 

δεζηή αηέθεζα ζ‟ έκα ένβμ ηέπκδξ ζζμδοκαιεί ιε ιία αζζεδηζηή αηέθεζα. Ζ 

πνμζπάεεζά ημο, ςζηυζμ, κα ζηδνίλεζ ιε επζπεζνήιαηα ηδκ άπμρή ημο, δεκ είκαζ 

απυθοηα επζηοπήξ, δζυηζ, εζζάβμκηαξ ηδκ έκκμζα ημο εζηθά επαίζζεηνπ 

αθξναηήξηνπ ηαζ, θίβμ πζμ ηάης, ηδκ έκκμζα ηνπ ηδεαηά επαίζζεηνπ αθξναηήξηνπ, 

πνμηεζιέκμο ανπζηά κα απμζοκδέζεζ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, κα επακαζοκδέζεζ ηδκ 

δεζηή ιε ηδκ αζζεδηζηή αηέθεζα ημο ένβμο ηέπκδξ, θαίκεηαζ κα πνμαάθθεζ ηαζ, 

ηαοηυπνμκα, κα αίνεζ ημκ ανπζηυ ζζπονζζιυ ημο. Αοηυ ημοθάπζζημκ πνμηφπηεζ, ακ 

εεςνήζμοιε υηζ δεκ είκαζ ζηζξ πνμεέζεζξ ημο κα ζοκδέζεζ ηδκ αζζεδηζηή 

απυθαοζδ ιε ιία εθθζπή δεζηή ζοβηνυηδζδ. Αοηή ημο δ αδοκαιία, αζθαθχξ, δεκ 

εα πνέπεζ κα ιαξ απμπνμζακαημθίζεζ απυ ηδκ πνμζπάεεζά ημο κα εειεθζχζεζ ημ 

αίηδια ημο κεηξηνπαζνύο εζηθηζκνύ ζηδ αάζδ ηδξ δζενεφκδζδξ ημο ηαηά πυζμ έκα 

θμβμηεπκζηυ ένβμ ηέπκδξ επζηοβπάκεζ κα ζηακμπμζήζεζ υ,ηζ ημ ίδζμ εέηεζ ςξ 

επζεοιδηή ζοκαζζεδιαηζηή ακηίδναζδ, δ μπμία ελανηάηαζ απυ ηζξ δεζηέξ ζηάζεζξ 

(π.π. εοιυξ-αδζηία) ημο ακαβκςζηζημφ ημζκμφ μφηε, αέααζα, απυ ηδκ απυπεζνά 

ημο κα ελανηήζεζ ηδκ αζζεδηζηή απμηίιδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο απ‟ ημ ααειυ 

πμο αοηυ επζηοβπάκεζ κα πνμηαθέζεζ ζημκ ακαβκχζηδ επζεοιδηέξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ. 
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Ζ εέζδ ημο κεηξηνπαζνύο εζηθηζκνύ, ηδκ μπμία θαίκεηαζ κα οζμεεηεί μ Carroll, 

ιαγί ιε ηδ εέζδ ημο εζηθηζκνύ, μ μπμίμξ αζηεί πζμ αοζηδνή  δεζηή ηνζηζηή ζηδκ 

ηέπκδ, ζοβηνμημφκ ηζξ δφμ απυπεζνεξ κα απακηδεεί δ άπμρδ πμο οπμζηδνίγεζ ηδ 

πενζμνζζιέκδ αοημκμιία ηδξ ηέπκδξ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ, ζηδκ ανπή ημο ίδζμο 

άνενμο, έπμοκ ακαηναπεί μζ ζζπονζζιμί  πενί ηδξ νζγζηήξ ηδξ αοημκμιίαξ. Ζ 

άπμρδ ηδξ ιεηνζμπαεμφξ αοημκμιίαξ είκαζ εηείκδ πμο οπμζηδνίγεζ ηδ δοκαηυηδηα 

δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ ηέπκδξ, ηδκ απμζοκδέεζ, υιςξ, μθςζδζυθμο απυ ηδκ 

αζζεδηζηή ηδξ απμηίιδζδ. 

Ζ απάκηδζδ ημο Carroll ααζίγεηαζ, εκ πμθθμίξ, ζηζξ ακηζδνάζεζξ ημο ακαβκχζηδ, 

ηζξ μπμίεξ απαζηεί δ θμβμηεπκία, αθθά ηαζ δ ηέπκδ βεκζηυηενα, ακηζδνάζεζξ, υπςξ 

δ απμννυθδζή ημο απυ ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ ή δ ζοκαζζεδιαηζηή ημο ακηίδναζδ 

ζ‟ αοηυ. Πηδ ζοκέπεζα, δζενεοκά πενζπηχζεζξ υπμο μζ εκ θυβς ακηζδνάζεζξ 

οπμαμδεμφκηαζ ή ειπμδίγμκηαζ απυ δεζηήξ πνμζάξ ζοκζζηχζεξ ημο θμβμηεπκζημφ 

ένβμο. Έηζζ, ακαθένεηαζ ζε βκςζηζηέξ αθθά ηαζ δεζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ ηέπκδξ, μζ 

μπμίεξ οπμαμδεμφκ ηδ δζαδζηαζία απμννυθδζδξ ημο ακαβκχζηδ απυ ημ 

θμβμηεπκζηυ ένβμ ηαζ, ςξ εη ημφημο, ακαδεζηκφμοκ ηδκ ηαθθζηεπκζηή ημο αλία, 

εκχ, απ‟ ηδκ άθθδ, ακαθένεηαζ ζε παναηηήνεξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ 

ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ δεζηή ζοβηνυηδζδ ημο αηυιμο, ιε απμηέθεζια κα 

ειπμδίγμοκ ηδκ πνυηθδζδ   ζοκαζζεδιάηςκ, ζηα μπμία απμζημπεί ημ θμβμηεπκζηυ 

ένβμ. Κε άθθα θυβζα, δ δεζηή ζοβηαηαθέβεηαζ ζηα ηνζηήνζα αοημαλζμθυβδζδξ ηδξ 

ηέπκδξ. 

Ξνζκ ηθείζεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ άνενμ μ Carroll, είβεζ απθά πςνίξ κα 

επζπεζνδιαημθμβήζεζ εηηεκχξ, ιία δζαιανηονία (complaint), υπςξ ηδκ απμηαθεί, 

βζα ημκ κεηξηνπαζή εζηθηζκό, ακαθμνζηά ιε ημ βεβμκυξ πςξ εκχ μ ηεθεοηαίμξ 

επζηνέπεζ έκα ένβμ κα είκαζ δεζηά εθαηηςιαηζηυ πςνίξ αοηυ κα επδνεάγεζ ηδκ 

ηαθθζηεπκζηή ημο απμηίιδζδ, υπμηε δ δεζηυηδηα εεςνείηαζ ζπεηζηή ιε ηδκ 

αζζεδηζηή ημο απμηίιδζδ, δ υπμζα εθαηηςιαηζηυηδηα ζηδκ πνχηδ επζδνά 

ακαπυδναζηα ανκδηζηά ζηδ δεφηενδ. Γδθαδή μ κεηξηνπαζήο εζηθηζκόο δεκ 

επζηνέπεζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δ δεζηή εθαηηςιαηζηυηδηα κα επζδνά  εεηζηά ζηδκ 

αζζεδηζηή αλία ημο ένβμο. (AEC 379)  Δδχ δ ζογήηδζδ αθμνά ηδκ ακήεζηδ ηέπκδ 

ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ εκδεπυιεκμ ημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ δεζηήξ 

εθαηηςιαηζηυηδηαξ κα ζοκδνάιεζ ηδκ αζζεδηζηή αλία ημο ένβμο ηέπκδξ. Υξ 

πανάδεζβια πνδζζιμπμζεί ημ ένβμ ηδξ Leni Riefensthal Ο Θξίακβνο ηεο 

Θέιεζεο. 356  Ν ιυκμξ ηνυπμξ πμο ημ ένβμ ιπμνεί κα ζζπονζζηεί ιζα εεηζηή 

ζοκεζζθμνά βζα ιζα δεζηά εθαηηςιαηζηή εέζδ είκαζ δ πθδνμθυνδζδ ηαζ μ Carroll 

δζηαίςξ ακανςηζέηαζ ιε πμζμ αζζεδηζηυ ηνζηήνζμ ιπμνεί ηάηζ ηέημζμ κα ζοκεζζθένεζ 

ζηδκ ηαθθζηεπκζηή ημο αλία, δεδμιέκμο υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ δεζηή εέζδ 

πνμπαβακδίγεηαζ ηζυθαξ ακηί κα πανμοζζάγεηαζ ζ‟ έκα εονφηενμ πθαίζζμ.  Ν Carroll 

ζηαιαηά εδχ ηδ δζενεφκδζδ ημο εέιαημξ αθήκμκηαξ βζα άθθμ ηεθάθαζμ ηδκ 

πναβιάηεοζδ ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ απμηίιδζδξ ηδξ ακήεζηδξ ηέπκδξ . 
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Ακ εέθαιε, υιςξ, κα πνμπςνήζμοιε θίβμ πενζζζυηενμ ιε ηδ δζενεφκδζδ ημο 

εέιαημξ, εα ιπμνμφζαιε, ελεηάγμκηαξ π.π. ηδκ πμίδζδ ημο Θχζηα Θανοςηάηδ, δ 

μπμία είκαζ βειάηδ απυ ιδδεκζζηζηά ιδκφιαηα, κα κζχζμοιε ηδκ έθλδ ηαζ ηδ 

βμδηεία πμο αζηεί αηυιδ ιζα ηέημζα πμίδζδ, δδιζμφνβδια εκυξ ιεβάθμο πμζδηζημφ 

ηαθέκημο. Καξ απμννμθά; ζίβμονα. Καξ βεκκά ζοκαζζεήιαηα απεθπζζίαξ ηαζ 

απυβκςζδξ; Ξενζζζυηενμ ίζςξ απυ υζμ εα εέθαιε κα επζηνέρμοιε. Καξ 

ζηακμπμζεί αζζεδηζηά; Αδζαιθζζαήηδηα. Υξ ηέπκδ θμζπυκ πεηοπαίκεζ ημ ζημπυ ηδξ. 

Ακ, ζηδ ζοκέπεζα, εέζμοιε ημ ενχηδια: πεηοπαίκεζ ημκ ηαθθζηεπκζηυ ηδξ ζηυπμ 

πανά ηδκ δεζηή εθαηηςιαηζηυηδηά ηδξ ή ελ‟ αζηίαξ ηδξ; Ζ απάκηδζδ δεκ είκαζ 

ηαευθμο εφημθδ. Θζ‟ αοηυ, βζαηί εα πνμτπέεεηε βκχζδ ηδξ ακενχπζκδξ «θφζδξ» 

ηαζ ηδξ «θφζδξ» ημο «ηαημφ», δ μπμία ζοκδέεηαζ αλεδζάθοηα ιε ηδ θφζδ ημο 

ηαθμφ, ηαεζζηχκηαξ εθηοζηζημφξ ημοξ θμβμηεπκζημφξ  παναηηήνεξ, μζ μπμίμζ 

εηθνάγμοκ ιε ηζξ πνάλεζξ ημοξ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ αηνζαχξ αοηή ηδκ 

ακηίθαζδ. Γζ‟ αοηυ ίζςξ εα πνέπεζ κα δχζμοιε δίηζμ ζημκ Putnam, μ μπμίμξ 

ελαζνεί ημ εέια ηδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ απυ ηδκ πναβιάηεοζδ ηδξ 

ζπέζδξ ηδξ ιε ηδκ δεζηή, ημοθάπζζημκ ιέπνζ κα απμηηήζμοιε, υπςξ ζζπονίγεηαζ, 

ιζα επζζηδιμκζηή ακηίθδρδ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ εκ βέκεζ. Ακ εέθαιε, πανυθα 

αοηά, κα δχζμοιε ιία ειπεζνζηή απάκηδζδ ζημ πνυαθδια, εα θέβαιε υηζ ηαηά ηδκ 

ακάβκςζδ ηδξ ηανοςηαηζηήξ πμίδζδξ ένπεηαζ ηάπμζα ζηζβιή υπμο ηα  

ζοκαζζεήιαηα, ηα μπμία πνμηαθεί, ειπμδίγμοκ ηδκ αζζεδηζηή απυθαοζδ, βεβμκυξ, 

ημ μπμίμ  θαίκεηαζ κα ζοκδβμνεί οπέν ηδξ άπμρδξ υηζ δ αζζεδηζηή αλία οθίζηαηαζ 

πανά ηδκ υπμζα δεζηή εθαηηςιαηζηυηδηα. Ξαν‟ υθα αοηά είκαζ αέααζμ υηζ οπάνπεζ 

ακηίθμβμξ ηαζ, ςξ εη ημφημο, ημ εέια πνήγεζ πεναζηένς δζενεφκδζδξ.  

Πημ ζοβηεηνζιέκμ άνενμ ιαξ δίκεηαζ δ εοηαζνία κα δμφιε ιζα αηυιδ δζαηφπςζδ 

ηςκ εέζεςκ ημο Carroll ζπεηζηά ιε ηδ βκςζηζηή ηαζ παζδεοηζηή θεζημονβία ηδξ 

θμβμηεπκίαξ. Νζ ζοβηεηνζιέκεξ εέζεζξ ζοιπθδνχκμοκ ηδκ ακάθοζή ημο ζπεηζηά 

ιε ημ είδμξ ηδξ βκχζδξ πμο πανέπεζ δ θμβμηεπκία (ζημ άνενμ ημο μπμίμο δ 

ακάθοζδ πνμδβήεδηε), δ μπμία, εηηυξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ οπμζηδνίγεζ ηδκ δεζηή 

ηνζηζηή ηδξ θμβμηεπκίαξ, οπμζηδνίγεζ, ηαοηυπνμκα, ηαζ ηδκ δεζηή 

επζπεζνδιαημθμβία. Ακηζηνμφμκηαξ ημ δεφηενμ επζπείνδια ηαηά ηδξ δεζηήξ 

ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ ςξ γλσζηηθή θνηλνηνπία, 

επζπεζνεί κα απακηήζεζ ζηζξ αζηζάζεζξ πενί ακοπανλίαξ ηδξ παζδεοηζηήξ θεζημονβίαξ 

ηδξ θμβμηεπκίαξ, δ μπμία, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, εα ιπμνμφζε κα είκαζ πνυζθμνμ 

πεδίμ άζηδζδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ. Ξνυηεζηαζ βζα έκα επζπείνδια πμο αιθζζαδηεί υπζ 

ιυκμ ημκ παζδεοηζηυ αθθά ηαζ ημ βκςζηζηυ νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

Ν Carroll ακηζηνμφεζ ιε ηνεζξ ηνυπμοξ  ημ παναπάκς επζπείνδια: α) ιε ηδ βκχζδ 

ιέζς ελμζηείςζδξ, α) ιε ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ ακαηνεπηζηυηδηαξ, β) ιε ηδκ 

πνμζέββζζδ ηδξ δεζηήξ ηαθθζένβεζαξ. 

Ζ απάκηδζδ  υζςκ οπμζηδνίγμοκ  ηδ βκχζδ ιέζς ελμζηείςζδξ είκαζ υηζ μζ 

παναπάκς αζηζάζεζξ  ααζίγμκηαζ ζε  ιία πμθφ πενζμνζζιέκδ ακηίθδρδ βζα ημ ηζ 

ζοκζζηά βκχζδ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ακηίθδρδ παναεέηεζ δίπθα ζηδ γλώζε όηη, ηδ 

γλώζε ηνπ πσο ηαζ ηδ βκχζδ ημο ηη ζα ζήκαηλε θάηη (γλώζε από εμνηθείσζε). 
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Γζεονφκμκηαξ ι‟ αοηυ ημκ ηνυπμ ηα αζηήιαηα βζα βκχζδ, μ Carroll οπμζηδνίγεζ υηζ 

ηα ιοεζζημνήιαηα, ιέζς ηδξ δζέβενζδξ ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ηδξ πνυηθδζδξ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ ακηίδναζδξ, επζηνέπμοκ ζημκ ακαβκχζηδ κα κζχζεζ ηζ ζδιαίκεζ 

ιζα ηαηάζηαζδ υπςξ π.π. ζηθααζά (πανάδεζβια πμο πνδζζιμπμζεί ηζ μ ίδζμξ). Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ βναιιή απάκηδζδξ εβείνεζ ανηεηέξ εκζηάζεζξ, ζδιακηζηυηενδ απυ 

ηζξ μπμίεξ ίζςξ είκαζ αοηή πμο αιθζζαδηεί ημ ααειυ ακαθμβίαξ ακάιεζα ζηζξ 

θμβμηεπκζηέξ ηαζ νεαθζζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ακάιεζα ζημοξ θμβμηεπκζημφξ ηαζ 

πναβιαηζημφξ  παναηηήνεξ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ, ζδζαίηενα υζμκ αθμνά ημοξ 

παναηηήνεξ, δ δοκαηυηδηα πμο έπεζ μ ακαβκχζηδξ κα ημοξ βκςνίζεζ, ζε  

ζφβηνζζδ ιε ημκ πακημβκχζηδ αθδβδηή, είκαζ πενζμνζζιέκδ. Δηηυξ απυ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ έκζηαζδ, οπάνπμοκ ακηζννήζεζξ υζμκ αθμνά ηδκ ακηαπυηνζζδ πμο 

οπάνπεζ ακάιεζα ζηζξ θμβμηεπκζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ 

αθήεεζα.  

Κζα δζέλμδμξ ζημοξ παναπάκς πνμαθδιαηζζιμφξ ημο ζηεπηζηζζηή θαίκεηαζ κα 

δίκεηαζ ιε ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ αζηδιάηςκ βζα ηδ βκχζδ πμο πανέπεζ δ 

θμβμηεπκία απυ αζηήιαηα πενί οπμεέζεςκ. Έηζζ μ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ 

παναηηήνςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ πνμαάθθεηαζ ςξ οπυεεζδ, δ μπμία, ζηδ ζοκέπεζα, 

μθείθεζ κα δμηζιαζηεί ζηδκ πναβιαηζηυηδηα.357 

Κζα δεφηενδ απάκηδζδ ζηδκ αιθζζαήηδζδ ημο βκςζηζημφ ηαζ παζδεοηζημφ νυθμο 

ηδξ ηέπκδξ δίκεηαζ ιε αάζδ ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ αλαηξνπήο. Αοηή δ πνμζέββζζδ 

οπμζηδνίγεζ υηζ μ παζδεοηζηυξ  νυθμξ ηδξ ηέπκδξ, ιέζα απυ ηδκ ακαηνμπή 

ηαεζενςιέκςκ ημζκςκζηχκ ηαζ δεζηχκ ηακυκςκ, ζοιαάθθεζ εκίμηε ηαζ ζηδκ 

ιεηαιυνθςζδ ηςκ δεζηχκ αλζχκ. Ακηζννήζεζξ, μζ μπμίεξ πνμαάθθμοκ επζθοθάλεζξ 

ςξ πνμξ ηδκ πνςημηοπία ηςκ πνμηεζκυιεκςκ ακαηνμπχκ, ακηζιεηςπίγμκηαζ, ακ 

επζζδιακεεί ημ βεβμκυξ υηζ, θυβς ηδξ εονφηδηαξ ημο θμβμηεπκζημφ ημζκμφ, υ,ηζ 

είκαζ ήδδ δζαηοπςιέκμ ςξ αίηδια απυ ιία μιάδα ζμθχκ δεκ ιπμνεί κα άνεζ ηδκ 

παζδεοηζηή θεζημονβία ηδξ θμβμηεπκίαξ, αθμφ, ιε ηδ δζηή ηδξ ζοιαμθή, 

εκδιενχκμκηαζ εονφηενα αηνμαηήνζα  ηαζ, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ δζεοημθφκεηαζ 

πενζζζυηενμ δ δεζηή ημοξ αθθαβή. Ακελάνηδηα, υιςξ, απυ ημ απμηέθεζια, δ 

εέαζδ ηδξ ηέπκδξ ιέζα απυ αοηυ ημ πνίζια ελαζθαθίγεζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ 

δεζηή ηνζηζηή ηδξ θμβμηεπκίαξ. Ρμ βεβμκυξ πμο ιεζχκεζ ηδκ εβηονυηδηα αοηήξ ηδξ 

πνμζέββζζδξ είκαζ υηζ, ζφιθςκα ιε ημκ Carroll, ηα θμβμηεπκζηά ένβα ηα μπμία 

είκαζ υκηςξ νζγμζπαζηζηά δεκ είκαζ πμθθά, επμιέκςξ μ δεζηυξ ηνζηζηυξ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ανηεζηεί ζ‟ αοηυ ημκ πενζμνζζιέκμ ανζειυ. 

Έηζζ, μ Carroll επζπεζνεί βζα ηνίηδ θμνά κα απακηήζεζ ζημοξ ζηεπηζηζζηέξ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ θαιιηέξγεηαο. Πηδκ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίπηςζδ, εεςνείηαζ ζηεκυιοαθδ δ ακηίθδρδ πμο έπμοκ μζ ζηεπηζηζζηέξ βζα ηδκ 
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παζδεία. Γζεονφκμκηαξ ημ εεςνδηζηυ πεδίμ αοηήξ ηδξ ακηίθδρδξ, χζηε κα 

ζοιπενζθδθεμφκ ζηακυηδηεξ, υπςξ θεπηυηενδ εκκμζμθμβζηή δζάηνζζδ, θακηαζία, 

ζοκαζζεήιαηα, ζηακυηδηα βζα δεζηυ δζαθμβζζιυ ηαεχξ ηαζ εηθέπηοκζδ ηδξ δεζηήξ 

ηαηακυδζδξ, βίκεηαζ θακενυ υηζ δ παζδεοηζηή θεζημονβία ηδξ ηέπκδξ έβηεζηαζ ζηδ 

δοκαηυηδηά ηδξ κα ηαθθζενβεί ηζξ δεζηέξ ιαξ ζηακυηδηεξ ηαζ ηδκ δεζηή ιαξ 

εοαζζεδζία.358 

Ακαθφμκηαξ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δ θμβμηεπκία ηαεζζηά δοκαηή αοημφ 

ημο είδμοξ ηδκ ηαθθζένβεζα, μ Carroll  ακαθένεηαζ, ηαηά πνχημκ, ζημ βεβμκυξ ηδξ 

δζανημφξ ειπθμηήξ ημο ακαβκχζηδ ιε γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ζηδκ εηθμνά 

δεζηχκ ηνίζεςκ ηαηά ηδκ ακαβκςζηζηή δζαδζηαζία. Έηζζ ελαζημφκηαζ, ηνυπμκ 

ηζκά, μζ δοκαηυηδηέξ ιαξ βζα δζαηφπςζδ δεζηχκ ηνίζεςκ ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ 

γςή. Ποκεπίγμκηαξ ηδκ πμνεία ηδξ επζπεζνδιαημθμβίαξ ημο βζα κα ακαδείλεζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηα μπμία ζοιαάθθμοκ ζηδκ δεζηή ηαθθζένβεζα 

ημο ακαβκχζηδ, πμο ελαζθαθίγεζ ηδ δζαηφπςζδ μνεχκ δεζηχκ ηνίζεςκ, 

ακαθένεηαζ ζηα ηαεμδδβμφιεκα απυ ηδ θμβμηεπκία ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηα 

ηονίανπα δεζηά ηνζηήνζα ιε αάζδ ηα μπμία δδιζμονβμφκηαζ. Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ, 

επζηεκηνχκεηαζ, ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ πμο πανέπεζ ζημκ ακαβκχζηδ  αοημφ ημο 

είδμοξ δ ελάζηδζδ, ηυζμ ζηδ δζάηνζζδ ηςκ ζςζηχκ θυβςκ πμο πνμηαθμφκ ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, υζμ ηαζ ζηδ δζεφνοκζδ ημο πεδίμο αοηήξ ηδξ 

δζάηνζζδξ, δ μπμία ηαείζηαηαζ δοκαηή ιέζς ηδξ πνήζδξ ηδξ θακηαζίαξ. Πηδ αάζδ 

αοηχκ ηςκ ηνζηδνίςκ μ δεζηυξ ηνζηζηυξ ηδξ θμβμηεπκίαξ δζηαζμθμβεί ηδκ απμδμπή 

ή απυννζρδ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ. Ζ υλοκζδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ δζάηνζζδξ (αθ. ηαζ 

Nussbaum), δ μπμία επζηεκηνχκεηαζ ζημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ ηαηάθθδθδ 

αλζμθυβδζδ εκδεζηηζηχκ ζημζπείςκ-θεπημιενεζχκ, ηαεχξ ηαζ δ δζεφνοκζδ ηδξ 

δεζηήξ ηαηακυδζδξ ιέζς ηςκ παναδεζβιάηςκ, ηα μπμία πανέπεζ δ θμβμηεπκία, 

ηαεζζημφκ δοκαηή, αθ‟ εκυξ ηδκ ελάζηδζδ ηδξ δεζηήξ ζηέρδξ ηαζ αθ‟ εηένμο ηδ 

ζοβηεηνζιεκμπμίδζδ ηςκ ζοπκά αυνζζηςκ δεζηχκ ηακυκςκ. Κ‟ αοηέξ ηζξ 

επζζδιάκζεζξ μ Carroll εεςνεί υηζ απμθεφβεζ ηζξ αζηζάζεζξ ηςκ ζηεπηζηζζηχκ ηαζ 

υηζ, ηαοηυπνμκα, πνμζθένεζ ζζπονή ζηήνζλδ ζηδ εέζδ ημο ζπεηζηά ιε ημκ 

παζδεοηζηυ νυθμ ηδξ ηέπκδξ. Αοηυ ημ μπμίμ παναδέπεηαζ υηζ οπμθείπεηαζ αηυιδ κα 

βίκεζ είκαζ δ πεναζηένς δζενεφκδζδ ηςκ ειπθεημιέκςκ ζηδκ δεζηή ηνζηζηή ηδξ 
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 Εδϊ θ τακτικι τθσ διεφρυνςθσ των εννοιϊν, ςυγκεκριμζνα τθσ εκπαίδευςθσ, είναι ανάλογθ με τθν 
αντίςτοιχθ ειςιγθςθ τθσ Crary για τθ διεφρυνςθ των εννοιϊν τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ ορκολογικότθτασ 
προκειμζνου να ςυμπεριλάβουν τα ςυναιςκιματα και τθ φανταςία και ζτςι να οδθγιςουν ςε πιο περιεκτικζσ 
μορφζσ θκικϊν κρίςεων πζρα από τθν κακαρά προταςιακι μορφι τουσ. (Βλ. Crary  2009 και ςτθ ςχετικι 
ςυηιτθςθ που ακολουκεί ςτο επόμενο κεφάλαιο). Άποψθ για τισ θκικζσ κρίςεισ που φαίνεται να υποςτθρίηει 
και ο Carroll: «Γιατί αυτό που μασ διδάςκει θ τζχνθ γενικά δεν είναι νζεσ κακολικζσ επιταγζσ και ζννοιεσ, αλλά 
μάλλον πϊσ να τισ εφαρμόςουμε ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ, εμπλζκοντασ και χρθςιμοποιϊντασ τα 
ςυναιςκιματα και τθ φανταςία, τισ ικανότθτεσ αντιλθπτικισ διάκριςθσ, θκικισ κατανόθςθσ και 
αναςτοχαςμοφ, με τρόπουσ που ςτθρίηουν και εν δυνάμει αυξάνουν τθν ικανότθτά μασ για εκφορά θκικϊν 
κρίςεων». ( “ For what art teaches us generally is not new maxims and concepts, but rather how to apply them 
to concrete cases, engaging and exercising our emotions and imagination, our powers of perceptual 
discrimination, moral understanding, and reflection, in ways that sustain and potentially enlarge our capacity 
for moral judgment”). Carroll 2000b: 368-369 
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θμβμηεπκίαξ υνςκ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, δ εζηθή αληίιεςε, μ δηαινγηζκόο, δ 

θαηαλόεζε, δ θαληαζία ηαζ  δ θξίζε. 

ζμκ αθμνά ηδκ ακάδεζλδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ πνμζμιμίςζδξ απυ ημκ δεζηυ ηνζηζηυ , 

(μ Carroll ακαθένεζ ηζξ απυρεζξ ημο Gregory Curry), 359  ςξ ζηακμπμζδηζηή 

απάκηδζδ ζηδ εεςνία, δ μπμία αιθζζαδηεί ηδ δοκαηυηδηα ηδξ θμβμηεπκίαξ κα 

επζθένεζ επζπηχζεζξ ζηδκ δεζηή ζοιπενζθμνά ημο αηυιμο, μ Carroll επζζδιαίκεζ ηα 

πενζμνζζιέκα  υνζά ηδξ, απμδοκαιχκμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ημκ νυθμ πμο ηδξ 

απμδίδεηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ δεζηχκ ζοθθμβζζιχκ.  Άπμρδ ημο Carroll είκαζ υηζ ακ 

δ πνμζμιμίςζδ ηαοηίγεηαζ ιε ηδ θακηαζία (πνςημβεκή ή δεοηενμβεκή),360 υπςξ 

οπμζηδνίγμοκ μζ εζαζχηεξ αοηήξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, ηυηε, ακαθφμκηαξ ηζξ ειπεζνίεξ ημο θμβμηεπκζημφ παναηηήνα 

δζελμδζηά απυ ηδ εέζδ ημο πακημβκχζηδ παναηδνδηή, μ ζοββναθέαξ δεκ αθήκεζ 

πμθθά πενζεχνζα βζα ηδ θεζημονβία ηδξ θακηαζίαξ ιαξ ιε απμηέθεζια κα ιδκ 

ειπθεηυιαζηε  ζοκήεςξ  ζηδ δζαδζηαζία πνμζμιμίςζδξ ηςκ ειπεζνζχκ ημο 

πενζβναθυιεκμο παναηηήνα. 361  Ακ ειπθεηυιαζηε ζε ιία δζαδζηαζία 

πνμζμιμίςζδξ, ζηδκ πμνεία ηδξ θήρδξ δεζηχκ απμθάζεςκ, αοηή είκαζ δ 

πνμζμιμίςζδ ιε ημκ ιεθθμκηζηυ εαοηυ ιαξ, πανά ιε ημκ θμβμηεπκζηυ παναηηήνα, 

μ μπμίμξ βκςνίγμοιε υηζ είκαζ πθαζηυξ. Ποκαηυθμοεδ ι‟ αοηή ημο ηδκ ημπμεέηδζδ 

είκαζ ηαζ δ απμδοκάιςζδ ημο νυθμο ηδξ πνμζμιμίςζδξ ζηδκ δεζηή ηνζηζηή ηδξ 

θμβμηεπκίαξ.  Αζηχκηαξ αοηήκ ηδκ ηνζηζηή, ςζηυζμ, μ Carroll δεκ επζεοιεί κα 

απμδοκαιχζεζ ηδ ζδιαζία ηδξ δεζηήξ ειπεζνίαξ, δ μπμία απμημιίγεηαζ απυ ηδκ 

ακάβκςζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, ςξ ζημζπείμο ηδξ  δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ. Απθχξ, πνμζεββίγεζ ημ πθέβια ηςκ ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ  

ιεηαλφ δεζηήξ ηαζ αζζεδηζηήξ δζάζηαζδξ ημο ένβμο ηέπκδξ ιε αάζδ ημ ηνζηήνζμ 

ηδξ ακαιεκυιεκδξ ακηίδναζδξ ημο ακαβκχζηδ, ηδκ μπμία επζδζχηεζ μ ζοββναθέαξ 

ηαζ δ μπμία, ςξ εη ημφημο, είκαζ ειπεδςιέκδ ζηδκ αζζεδηζηή δζάζηαζδ ημο ένβμο, 

ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ, ζηδκ αζζεδηζηή απμηίιδζή ημο. 

 Ζ δζαδζηαζία, ςζηυζμ, ηδξ πνμζμιμίςζδξ έπεζ ανηεηά ημζκά βκςνίζιαηα ιε ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, εκχ δ ζπέζδ ηαζ ηςκ δφμ ιε ηδ θακηαζία, δ 

δζέβενζδ ηδξ μπμίαξ απμηεθεί ααζζηή ζοκζζηχζα ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο, ηαεζζηά 

απαναίηδηδ ιζα πζμ πνμζεηηζηή δζενεφκδζδ ημο νυθμο ημοξ ηαζ ηςκ επζπηχζεςκ 

πμο εα είπε δ απυννζρδ ηδξ πνμζμιμίςζδξ ζηδκ εκζοκαίζεδζδ. Ακ, υκηςξ, ηα 

πενζζζυηενα θμβμηεπκζηά ένβα δίκμοκ ηυζμ ακαθοηζηέξ πενζβναθέξ ηςκ ειπεζνζχκ 

ηςκ ζηέρεςκ ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηςκ  παναηηήνςκ ημοξ, αηονχκμκηαξ ι‟ 

αοηυ ημκ ηνυπμ ηδκ ειπθμηή ημο ακαβκχζηδ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ πνμζμιμίςζδξ, 

εα έπνεπε κα ακανςηδεμφιε ηζ επζπηχζεζξ εα είπε δ αηφνςζδ αοηήξ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ζηδκ πνυηθδζδ ζοκαζζεδιάηςκ. Ζ εκδιένςζδ βζα ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ημο θμβμηεπκζημφ παναηηήνα είκαζ αέααζμ υηζ δεκ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ απυ ιυκδ ηδξ ζοκαζζεήιαηα ζημκ ακαβκχζηδ. Δίκαζ ακαβηαίμ μ 
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  το ίδιο, 371 
360

 Ωσ πρωτογενισ επινόθςθ κεωρείται αυτι που προςομοιάηει τθν  πεποίκθςθ ςτισ προτάςεισ του ζργου και 
ωσ δευτερογενισ εκείνθ που προςομοιάηει τισ εμπειρίεσ των χαρακτιρων. το ίδιο, 372 
361

  Ζνα επιχείρθμα, που όπωσ είδαμε χρθςιμοποίθςαν και οι Lamarque & Olsen 
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ακαβκχζηδξ πενζζζυηενμ κα ειπθέηεηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ πνυηθδζδξ 

ζοκαζζεδιάηςκ πανά απθχξ κα εκδιενχκεηαζ.  Ακ ααζζζημφιε ζηδκ  παναδμπή 

ημο ίδζμο ημο Carroll υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα πνμηαθμφκηαζ απυ ζηέρεζξ, ηαείζηαηαζ 

εφθμβμ υηζ μζ ζηέρεζξ αοηέξ δεκ εα είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα ηζκδημπμζήζμοκ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ, ακ δεκ ζοκδέμκηακ, ιε ηάπμζμ ηνυπμ, ιε ημκ 

ακαβκχζηδ. Ν νυθμξ ηδξ θακηαζίαξ ημο ακαβκχζηδ θαίκεηαζ κα είκαζ 

ηαεμνζζηζηυξ, υπζ βζα κα πθδνμθμνδεεί βζα ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο 

θμβμηεπκζημφ παναηηήνα, ηα μπμία ιε εκάνβεζα απμηοπχκμκηαζ ζημ ένβμ, αθθά 

βζα κα αζχζεζ ηζξ ειπεζνίεξ ημο ηαζ, ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ακάβκςζδξ, κα 

ακαπηφλεζ ιδπακζζιμφξ ηαφηζζδξ ή απυννζρδξ ιε ημκ θμβμηεπκζηυ ήνςα. Ζ 

εκζοκαίζεδζδ πεηοπαίκεζ κα ειπθέλεζ ι‟ αοηυ ημκ ηνυπμ ημκ ακαβκχζηδ ηαζ κα 

δζηαζμθμβήζεζ ηδ  βέκεζδ ζοκαζζεδιάηςκ, ιε έκακ ηνυπμ επζεοιδηυ ηαζ 

πνμζδμηχιεκμ  απυ ημ ζοββναθέα ηαζ ημ είδμξ ηδξ ηέπκδξ πμο οπδνεηεί.   Ν 

ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ οπενααίκεζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ηςκ 

ειπεζνζχκ ημο ακαβκχζηδ  ςξ αθμνιχκ  βζα  ηδ βκχζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ εκυξ 

θμβμηεπκζημφ παναηηήναξ ηαζ ηδκ πνυαθερδ ηαζ ελήβδζδ ηςκ επζπηχζεςκ  πμο 

ιπμνεί  κα έπεζ πανυιμζα ζοιπενζθμνά  ζημκ εαοηυ ιαξ, «ζημ ιεθθμκηζηυ εαοηυ 

ιαξ», υπςξ θέεζ μ Carroll. Δκχ δ βκςζηζηή δζάζηαζδ, ιε υθεξ ηζξ εοενβεηζηέξ ηδξ 

ζοκέπεζεξ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηδξ γςήξ ηαζ ηδκ επζθμβή ημο φθμοξ ή ηςκ 

παναδεζβιάηςκ, ηα μπμία ηδξ δίκμοκ πενζεπυιεκμ, είκαζ ιζα επζεοιδηή ηαζ 

οπανηηή δζάζηαζδ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, ηαοηυπνμκα, δ εκζοκαίζεδζδ πενζέπεζ ηαζ 

έκα ζημζπείμ ημ μπμίμ δ εεςνία πνμζμιμίςζδξ παναθείπεζ κα ημκίζεζ. Αοηυ ημ 

ζημζπείμ  είκαζ μ αζςιαηζηυξ παναηηήναξ ηδξ ιεηαηυπζζδξ ηδξ μπηζηήξ ιαξ βςκίαξ, 

δ μπμία ιαξ επζηνέπεζ κα έθεμοιε ζηδ εέζδ ημο παναηηήνα ημο ένβμο. Ν 

αζςιαηζηυξ παναηηήναξ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ηαθοθεεί απυ ηδκ εκδιένςζδ, 

ηαεχξ ηαιζά εκδιένςζδ δεκ ιπμνεί κα ζε ηάκεζ κα αζχζεζξ πσο είλαη λα, ακ εζφ μ 

ίδζμξ δεκ ηζκδημπμζδεείξ ηαζ δεκ ειπθέλεζξ ηδ θακηαζία ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ζμο, 

χζηε κα ηαοηίζεζξ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο θμβμηεπκζημφ παναηηήνα 

ιε ηα δζηά ζμο. Αοηυ πμο οπμζηδνίγεηαζ, δδθαδή, είκαζ υηζ δ ζηεκή ζπέζδ ιεηαλφ 

πνμζμιμίςζδξ, θακηαζίαξ ηαζ εκζοκαίζεδζδξ, ηαεζζηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ηεθεοηαίαξ πζμ ζφκεεηδ, δζυηζ ειπθέηεζ ημκ εαοηυ ιε έκα ηνυπμ αζςιαηζηυ, μ 

μπμίμξ δεκ ειπενζέπεηαζ ζηδ εεςνία ηδξ πνμζμιμίςζδξ, πνμηαθχκηαξ, βζ‟ αοηυ ημ 

θυβμ, ηδ ζοβηεηνζιέκδ ακηίδναζδ ημο Carroll, δ μπμία, ςζηυζμ, δεκ αθμνά ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ βζα ημοξ θυβμοξ, μζ μπμίμζ ακαθένεδηακ 

πνμδβμοιέκςξ.  

Ποιπεναζιαηζηά ηαζ ζοκμρίγμκηαξ, μ Carroll οζμεεηεί ηζξ απυρεζξ ημο 

κεηξηνπαζνύο εζηθηζκνύ (moderate moralism) εηηζκχκηαξ απυ ιία δζεονοιέκδ 

ακηίθδρδ βζα ημ ηζ απμηεθεί βκχζδ, ακηίθδρδ δ μπμία  πενζθαιαάκεζ ηδκ 

εκκμζμθμβζηή δζάηνζζδ ηαζ ηζξ ζοκαθείξ θεζημονβίεξ ηδξ.  Ζ εεχνδζδ αοηή ημο 

Carroll  επζηνέπεζ ζηδ θμβμηεπκία κα ηαθθζενβήζεζ ηζξ δεζηέξ δοκαηυηδηεξ ημο 

αηυιμο, αοηυ πμο μ ίδζμξ απμηαθεί απνζαθήληζε,362 ηαζ, ηαη‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ 
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 Βλ. ςχετικά ςθμ. 18 ςτο Carroll 2000b 
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δζηαζχκεζ ηδκ δεζηή ηνζηζηή ηδξ θμβμηεπκίαξ, δ μπμία εκίμηε ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηδκ 

αζζεδηζηή απμηίιδζδ ημο ένβμο ηέπκδξ. 

Ζ Alice Crary, ηδξ μπμίαξ ημ ένβμ, Beyond Moral Judgement, εα απμηεθέζεζ ημ 

ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ημο επυιεκμο ηεθαθαίμο, πανμοζζάγεζ ηδ δζηή ηδξ 

οπεναζπζζηζηή βναιιή ηυζμ ςξ πνμξ ηα επέββοα ημο βκςζηζημφ οπυααενμο ηδξ 

δεζηήξ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ δεζηή αβςβή, ηδκ μπμία πανέπεζ ζημκ ακαβκχζηδ δ 

θμβμηεπκία. Ν ηνυπμξ, ςζηυζμ, ιε ημκ μπμίμ δ Crary δζαπθέηεζ ηδκ δεζηή ιε ηδ 

θμβμηεπκία, ζηδκ οπμζηδνζγυιεκδ ζπέζδ, εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ηαζ ςξ εέζδ 

ακαηνεπηζηή, δ μπμία ζοβηνμηεί, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, ιζα ακηίζημζπδ ιμνθή 

πνμζέββζζδξ ημο πνμαθήιαημξ, ηδκ μπμία οπμζηδνίγεζ μ Carroll, υηακ επζπεζνεί κα 

απακηήζεζ  ζηδκ αιθζζαήηδζδ ημο βκςζηζημφ ηαζ εηπαζδεοηζημφ νυθμο ηδξ 

ηέπκδξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8ν 

 

8. Alice Crary, Η επαλακάγεπζε363 ηνπ πξαγκαηηθνύ 

Ζ Crary εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί, ιε αάζδ ημ εβπείνδια πμο επζπεζνεί ζημ  

ένβμ ηδξ Beyond Moal Judgement ηαζ ηα υζα δ ίδζα δζαηείκεηαζ υηζ απμηεθμφκ ηα 

ηίκδηνά ηδξ, ςξ εζημκμηθάζηνζα ιε αζηία ηαζ ιάθζζηα δεζηή. πμζηδνίγεζ υηζ 

ακηζπαναηίεεηαζ ζε ιία δεζηή πανάδμζδ, δ μπμία είκαζ πνμζημθθδιέκδ ζηζξ 

παναδμζζαηέξ δεζηέξ ηνίζεζξ ηαζ υηζ ιε ηδκ ακαηνεπηζηή ηδξ μπηζηή δζαπςνίγεζ ηδ 

εέζδ ηδξ απ‟ υ, ηζ μνίγεζ ςξ εζηθηζκό,  ζημκ μπμίμ, υπςξ ζζπονίγεηαζ, οπμπίπημοκ 

υζμζ θζθυζμθμζ ηαζ θμβμηέπκεξ εηθνάγμοκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ  πανάδμζδ. Γζα κα 

ιπμνέζεζ κα δζαπςνίζεζ ηδ εέζδ ηδξ, δ Crary επζηεκηνχκεηαζ ζηδ δζαηφπςζδ ιζαξ 

δζεονοιέκδξ ακηίθδρδξ μνεμθμβζηυηδηαξ, ακηζηεζιεκζηυηδηαξ αθθά ηαζ δεζηχκ 

ηνίζεςκ ιε θζθμζμθζηέξ πνμηείιεκεξ απυ ημ πχνμ ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ βθχζζαξ 

ηαζ δδ αοηήξ ηςκ Wittgenstein  ηαζ Austin. Γζ‟ αοηυ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, δ Crary 

ακήηεζ,  ηαοηυπνμκα, ηαζ ζηδκ μιάδα εηείκςκ ηςκ θζθμζυθςκ, μζ μπμίμζ 

επζπεζνμφκ κα εζζαβάβμοκ πηοπέξ ηδξ θζθμζμθζηήξ ζηέρδξ ημο Wittgenstein βζα 

ηδ βθχζζα, ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Crary ηαζ ημο Austin, ζημκ δεζηυ θζθμζμθζηυ 

ζημπαζιυ ιε ζηυπμ κα λεπεναζημφκ αδζέλμδα ηαζ κα ζοβηεναζημφκ απυρεζξ πμο 

θαίκεηαζ ιεκ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ δεζηή ιαξ αίζεδζδ, αθθά πνμζηνμφμοκ 

ζηδ ζοθθμβζζηζηή ηακμκζηυηδηα.364 Ζ παναπάκς πνμζπάεεζα ηδξ Crary εα ηδξ 

                                                           
363

 Θ ζννοια τθσ  επαναμάγευςθσ  (reenchantment) του κόςμου ι τθσ φυςικισ πραγματικότθτασ μπορεί να 
ανιχνευκεί ςτο ζργο του  McDowell, ο οποίοσ κζλθςε να αποκαταςτιςει ωσ ζνα βακμό τθν πραγματικότθτα 
και το νόθμα των ανκρϊπινων κανονιςτικϊν επιδιϊξεων και αξιϊν (που αποχωρίςτθκαν βίαια από τθ φφςθ 
ςε μία διαδικαςία απομάγευςθσ  (disentchantment) τθσ φφςθσ μζςω των φυςικϊν επιςτθμϊν, όπωσ 
παρατιρθςε ο Max Weber). O McDowell, ωςτόςο, εκφράηει επιφυλάξεισ για τθ χριςθ του όρου γιατί δεν 
κζλει να ερμθνευτεί πωσ ςθμαίνει τθν επιςτροφι ςε μία προεπιςτθμονικι άποψθ αντικειμενικότθτασ και 
νοθματοδότθςθσ εμπεδωμζνθσ ςτον κόςμο και ανεξάρτθτθσ από τθν ανκρϊπινθ υπόςταςθ. Αρνοφμενοσ τθν 
οντολογικι προτεραιότθτα του υποκειμενικοφ ι του αντικειμενικοφ ςτοιχείου ο McDowell προςβλζπει τθν 
επανειςαγωγι ςτθν τάξθ του πραγματικοφ και αντικειμενικοφ των ανκρϊπινων αξιϊν ωσ αναγνωριηόμενων 
και ταυτόχρονα εξαρτϊμενων από τθ φφςθ ενόσ  ζλλογου όντοσ με ςυγκεκριμζνεσ ςτοχεφςεισ, μζςα από μία 
διαδικαςία ενόσ ταυτόχρονου οντολογικοφ αλλθλοπροςδιοριςμοφ. (McDowell 1994: 70-72). Στθ βάςθ αυτισ 
τθσ προςζγγιςθσ αναπτφςςει και τθν ζννοια τθσ «δεφτερθσ» ανκρϊπινθσ φφςθσ και τον ανκρωπολογικό θκικό 
ρεαλιςμό του. Μια ανάλογθ αντίλθψθ επαναμάγευςθσ απαντά κανείσ και ςτθ ςκζψθ του Charles Taylor που 
ςτρζφεται και ςτθ χριςτιανικι παράδοςθ. Θ αντίλθψθ του Taylor αποδίδεται και από τθν αρχι τθσ καλφτερθσ 
διακζςιμθσ ανάλυςθσ τθν οποία ειςθγείται (Best Account principle: BA) με τθν οποία εννοεί ότι (μζςω του 
είδουσ του ανκρωποκεντρικοφ ρεαλιςμοφ που ειςθγείται) κατανοοφμε καλφτερα τθ ηωι μασ ςτον κόςμο όχι 
μόνο προςανατολιηόμενοι ορκότερα προσ το καλό αλλά κατανοϊντασ τισ πράξεισ και τα ςυναιςκιματα τόςο 
τα δικά μασ όςο και των άλλων. (Taylor 1989: 57) Με αυτι τθν αρχι ο Taylor επιχειρεί να αντικαταςτιςει τθν 
αρχι τθσ καλφτερθσ (διακζςιμθσ) εξιγθςθσ τθν οποία χρθςιμοποιοφν υποςτθρικτζσ του επιςτθμονικοφ 
ρεαλιςμοφ. Ακόμθ ο ίδιοσ ο τίτλοσ του βιβλίου του A Secular Age (2007) που αναφζρεται ςε εκκοςμίκευςθ 
φαίνεται να παραπζμπει και ςτθν «απομάγευςθ» για τθν οποία μιλάμε. Ρεριςςότερα για το μοντζλο του 
ανκρωποκεντρικοφ θκικοφ ρεαλιςμοφ που ειςθγοφνται ο Taylor και ο McDowell βλ. ςτο Βιρβιδάκθσ  2009, 4

ο
 

κεφ., ιδιαίτερα 173-74 και 178.   
364

 Κάτι που θ ίδια παραδζχεται ότι βρίςκεται ςε ςυμφωνία με παρόμοια εγχειριματα εκ μζρουσ φιλοςόφων 
όπωσ θ Cora Diamond, ο Stanley Cavell, θ Irish Murdoch, αλλά που κατά τθ γνϊμθ μασ ςυντάςςεται με 
ευρφτερεσ προςπάκειεσ όπωσ αυτζσ που αποτυπϊνονται ςτο ςυλλογικό τόμο με τίτλο Literary Wittgenstein 
των John Gibson and Wolfgang Huemer ed., 2004. 
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επζηνέρεζ, υπςξ εθπίγεζ, κα ζοιπενζθάαεζ ζηδκ δεζηή ζηέρδ ζημζπεία, ηα μπμία 

παναδμζζαηά δεκ εεςνμφκηαζ δεζηά, υπςξ είκαζ μζ εοαζζεδζίεξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδκ απυηηδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ κα πνδζζιμπμζμφιε ηδ 

βθχζζα. Απμδεπυιεκδ, θμζπυκ, δ Crary  ηζξ απυρεζξ ηδξ μιάδαξ ηςκ θζθμζυθςκ 

πμο ακαθέναιε πνμδβμοιέκςξ, ζοιπενζθαιαάκεζ  ηδ θμβμηεπκία ζημκ δεζηυ 

θζθμζμθζηυ δζάθμβμ. 

Ζ ααζζηή εέζδ, ηδκ μπμία ακαπηφζζεζ δ  Crary ζημ αζαθίμ ηδξ Beyond Moral 

Judgment (ζημ ελήξ BMJ), είκαζ υηζ μ δεζηυξ ζημπαζιυξ δε εα πνέπεζ κα 

πενζμνζζηεί ζηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ. Ξζζηεφεζ, επζαεααζχκμκηαξ ηδκ έκηαλή ηδξ ζηδκ 

εονφηενδ πνμζπάεεζα πμο ακαθέναιε  παναπάκς,  υηζ μ ακαπνμζακαημθζζιυξ 

ηδξ ακηίθδρήξ ιαξ πενί ηςκ δεζηχκ εκδζαθενυκηςκ ιαξ πνέπεζ κα ακηακαηθάηαζ 

ζηζξ ζοκήεεζεξ ηδξ δεζηήξ ζηέρδξ ηαζ πνάλδξ, έηζζ χζηε κα ακηζιεηςπίγμκηαζ μζ 

πνμηθήζεζξ πμο ζοκακηάιε, ηαεχξ πνμζπαεμφιε κα λεπενάζμοιε ημοξ 

πενζμνζζιμφξ ηδξ δεζηήξ ιαξ ηαηακυδζδξ ηαζ ηζξ δζαθμνέξ πμο ιαξ πςνίγμοκ απυ 

ημοξ άθθμοξ. (BMJ 10-11) Αοηή δ ακηακάηθαζδ ημο ζφβπνμκμο πνμαθδιαηζζιμφ 

ζηδκ δεζηή ζηέρδ ηαζ πνάλδ είκαζ δοκαηυκ κα επζηεοπεεί, ζφιθςκα ιε ηδκ Crary, 

ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ιζαξ δζεονοιέκδξ έκκμζαξ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ. Ζ 

δζεονοιέκδ αοηή ακηζηεζιεκζηυηδηα (ηαζ εδχ οπεζζένπεηαζ δ ζοκεζζθμνά ημο 

Wittgenstein ζημ εβπείνδιά ηδξ) ιπμνεί επζπθέμκ, υπςξ οπμζηδνίγεζ δ Crary,  κα 

μδδβήζεζ ζηδκ επακελέηαζδ ημο ηνυπμο, ιε ημκ μπμίμ ειπθέημκηαζ μζ δεζηέξ 

ηνίζεζξ ιε ημκ ηυζιμ, χζηε κα ηαηαδεζπηεί υηζ ημ δεζηυ εκδζαθένμκ ηδξ βθχζζαξ 

δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηδ δζαηφπςζδ δεζηχκ ηνίζεςκ.365 Ζ Crary οζμεεηχκηαξ 

ηδκ πναβιαηζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βθχζζαξ ημο Wittgenstein ακζπκεφεζ ηζξ 

επζπηχζεζξ ηδξ ζηδκ μνεμθμβζηυηδηα ηαζ ζηδκ δεζηή ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, δίκεζ 

παναδείβιαηα αοημφ πμο μνίγεζ ςξ δηεπξπκέλε νξζνινγηθόηεηα ηδξ δεζηήξ 

ζηέρδξ, ακαθένμκηαξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ θμβμηεπκίαξ  ηαζ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

ζηέρδξ.  Ακαδεζηκφεζ ηδ θμβμηεπκία  ςξ ιία πδβή δεζημφ ζημπαζιμφ, εκχ ιε ηδκ 

ακαθμνά ηδξ ζηδ θειζκζζηζηή ζηέρδ παναπέιπεζ  ζε δεζηέξ παναδυζεζξ, μζ μπμίεξ  

οζμεεημφκ αζπλήζηζηεο (irregular) απυρεζξ βζα ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ, απυρεζξ, 

ςζηυζμ, πμο ανίζημκηαζ ζηα εειέθζα ηδξ δζηήξ ηδξ πνυηαζδξ  βζα ηδ δζεφνοκζδ  

ηδξ δεζηήξ ζογήηδζδξ πένα απυ ηα υνζά ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ. Θαεχξ, υιςξ,  μζ 

ζοβηεηνζιέκεξ απυρεζξ δεκ ειπίπημοκ ζηα εκδζαθένμκηα αοηήξ ηδξ  ιεθέηδξ,  δ 

παναημθμφεδζδ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ενεοκδηζηήξ οπυεεζδξ ηδξ Crary εα 

πενζμνζζηεί ζημ πχνμ ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

Πηδκ εζζαβςβή ημο αζαθίμο ηδξ πανμοζζάγεζ ηαζ επελδβεί ηδ ααζζηή ημο δμιή. 

Ξνυηεζηαζ βζα ιία ηνζιενή δζάηνζζδ: α) Δπζπείνδια ηαζ θζθμζμθζηέξ πνμηείιεκεξ 

(Wittgenstein ηαζ Austin), α) εθανιμβέξ (θμβμηεπκία ηαζ θειζκζζηζηή ζηέρδ) ηαζ 

β) ελ ακηζεέημο απυδεζλδ (δ πενίπηςζδ ημο εζηθηζκνύ).  

 

                                                           
365

 Σχετικά με τθ διευρυμζνθ αυτι ζννοια αντικειμενικότθτασ βλ. και Βιρβιδάκθσ 2009 ενότθτα 4  και 2000: 
141-172 
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8.1 Πξνο κία δηεπξπκέλε αληίιεςε ηεο νξζνινγηθόηεηαο θαη ηεο 

αληηθεηκεληθόηεηαο, Wittgenstein θαη Austin 

Ζ  Crary απμδίδεζ ζηδ πενζμνζζιέκδ ακηίθδρδ πενί ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηζξ 

πανάδμλεξ, μνζζιέκεξ θμνέξ, ζογεφλεζξ μζ μπμίεξ επζπεζνμφκηαζ απυ ηζξ 

νεαθζζηζηέξ εεςνίεξ ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαιάπδξ ζπεηζηά ιε ημκ δεζηυ νεαθζζιυ, 

υπςξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, δ απυπεζνα κα ζοκδοαζηεί μ απμηθεζζιυξ ηςκ 

ακηζηεζιεκζηχκ ηαζ, ηαοηυπνμκα, εββεκχξ παναηζκδηζηχκ ζδζμηήηςκ ηυζμ ιε ημκ 

ζκηενκαθζζιυ 366  υζμ ηαζ ιε ηδκ ακηζηεζιεκμηναηία 367  ηαζ επζπεζνεί ιζα 

πνμδζαεεζζαηή ακάθοζδ ηςκ δεζηχκ εκκμζχκ. (ςξ ελανηχιεκςκ απυ ηζξ 

ακηζδνάζεζξ ιαξ).368 

Ρμ ενχηδια, ημ μπμίμ ηίεεηαζ εοεφξ αιέζςξ είκαζ, βζαηί μζ ζημπαζηέξ, μζ μπμίμζ 

επζεοιμφκ μζ ζδζυηδηεξ κα είκαζ, ηαοηυπνμκα, ακηζηεζιεκζηέξ ηαζ εζςηενζηά 

παναηζκδηζηέξ, πνέπεζ κα ηαηδβμνδεμφκ βζα ιεηαθοζζηή ζδζμννοειία. Ζ Crary 

επζπεζνεί κα απμδείλεζ υηζ δ έκηαζδ ακάιεζα ζηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ ηδκ 

παναηζκδηζηυηδηα ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ πνμηαθείηαζ απυ ηδκ ακηίθδρδ ηδξ 

δεζηήξ, δ μπμία, πνςηανπζηά ηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά, εζηζάγεηαζ  ζηδ δζαηφπςζδ 

δεζηχκ ηνίζεςκ πμο απμδίδμοκ δεζηέξ έκκμζεξ ζε πνυζςπα ηαζ ηαηαζηάζεζξ. ζμ 

βζα ηδκ  απάκηδζδ ζημ παναπάκς ενχηδια, δ ζοββναθέαξ εεςνεί υηζ ιπμνεί κα 

δμεεί, εάκ εζζδβδεμφιε ιζα εονφηενδ έκκμζα ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, δ μπμία εα 

είκαζ δοκαηυκ κα οπάνλεζ ιέζα απυ ηδκ επακελέηαζδ ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ. 

Πηυπμξ ηδξ, θμζπυκ,  είκαζ κα εζζδβδεεί ιία εεςνδηζηή άπμρδ πενί 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, εονφηενδ απυ ηδκ ηθαζζηή, δ μπμία εα πενζθαιαάκεζ ηαζ ηζξ 

πνμαθδιαηζηέξ οπμηεζιεκζηέξ ζδζυηδηεξ. (BMJ 15)  Πφιθςκα ιε ηδκ ελήβδζδ ηδξ  

Crary πνυηεζηαζ βζα ζδζυηδηεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ (affective), υπςξ, 

βζα πανάδεζβια, ημ δηαζθεδαζηηθό, ηαζ ηζξ μπμίεξ δζαεέηεζ έκα ακηζηείιεκμ, υηακ 

ιπμνεί κα πνμηαθεί ζοβηεηνζιέκεξ ακηζδνάζεζξ ζε ηαηάθθδθεξ πενζζηάζεζξ, έηζζ 

χζηε μζ δεζηέξ ηνίζεζξ κα ιπμνμφκ, ηαοηυπνμκα, κα είκαζ ακηζηεζιεκζηέξ ηαζ κα 

οπαβμνεφμοκ ηαζ ζοιπενζθμνέξ (κα παναηζκμφκ). 

Ζ Crary επζζδιαίκεζ υηζ δ πνμτπυεεζδ ηδξ αθαίνεζδξ ηςκ ακηζδνάζεςκ ηςκ 

οπμηεζιέκςκ, δ μπμία ειπενζέπεηαζ ζηδ ζηεκυηενδ ακηίθδρδ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, πενζθαιαάκεζ, επίζδξ, ηδ ζηέρδ υηζ δ ζςζηή πνμαμθή ιζαξ 

έκκμζαξ οπάνπεζ ήδδ ιπνμζηά ιαξ, ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα είκαζ, ηαη‟ ανπήκ, 

πνμζζηή, ακελάνηδηα απυ ηζξ οπμηεζιεκζηέξ ακηζδνάζεζξ, ηζξ μπμίεξ εηδδθχκμοιε 

ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηαηάηηδζδξ ηδξ έκκμζαξ. 

                                                           
366

 Στο χϊρο τθσ θκικισ εκφράηει τθν άποψθ που πρεςβεφει τθν αναγκαία, εςωτερικι ςχζςθ μεταξφ 
βοφλθςθσ και θκικισ κρίςθ 
367

 Στο χϊρο τθσ θκικισ εκφράηει τθν άποψθ που πρεςβεφει ότι τόςο οι θκικζσ ζννοιεσ (αξία, χρζοσ, κ.α.), όςο 
και τα προταςιακά περιεχόμενα που τισ εμπλζκουν ζχουν αντικειμενικι φπαρξθ ανεξάρτθτα από τισ διακζςεισ 
του υποκειμζνου που τα διατυπϊνει. 
368

 Βλ. και Denham ςχετικά ςτο 2
ο
  κεφάλαιο κακϊσ επίςθσ και  Βιρβιδάκθσ 2009 ενότθτα 1.2.1.3 θ οποία 

αναφζρεται ςε μία «ανκρωποκεντρικι»  ςφλλθψθ τθσ θκικισ πραγματικότθτασ και εςωτερικι ωσ προσ τθ 
ςφνδεςι τθσ με τισ θκικζσ πρακτικζσ. 
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Ζ ζοββναθέαξ  ζηνέθεηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ζηζξ Φηινζνθηθέο Έξεπλεο ημο 

Wittgenstein, βζα κα επζζδιάκεζ επζπεζνήιαηα, ηα μπμία οπμδεζηκφμοκ υηζ μζ 

παναπάκς πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ηαημπή ιζαξ έκκμζαξ ζοβηνμφμκηαζ ιεηαλφ ημοξ  

ή μδδβμφκ ζε ζφβποζδ.369 Ρμ ζοιπέναζια αοηυ ηδκ μδδβεί ζε ζφβηθζζδ ιε ηδκ 

άπμρδ ημο Wittgenstein υηζ μζ έκκμζεξ είκαζ ειπεδςιέκεξ ζηζξ ζοκήεεζεξ ηαζ ηζξ 

πναηηζηέξ ιαξ ηαζ, αηυιδ, υηζ μζ έκκμζεξ είκαζ πδβέξ έιπκεοζδξ βζα εηείκεξ ηζξ 

πθεονέξ ημο ηυζιμο, μζ μπμίεξ είκαζ πνμζζηέξ ιυκμ ζημ ααειυ πμο ακαπηφζζμοιε 

μνζζιέκεξ πναηηζηέξ εοαζζεδζίεξ. 

Ιαιαάκμκηαξ, ςζηυζμ, οπυρδ ηζξ ακηζδνάζεζξ, ηζξ μπμίεξ έπεζ πνμηαθέζεζ ημ 

επζπείνδια ημο Wittgenstein οπέν ηδξ εονφηενδξ έκκμζαξ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, 

(εκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ  ενιδκείεξ ημο ένβμο ημο Wittgenstein, μζ μπμίεξ 

παναηηδνίγμοκ ηδ εεςνία ημο ςξ ακηζννεαθζζηζηή ηαζ επζεεηζηή ζηδκ έκκμζα ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ), δ Crary, πνδζζιμπμζεί ζοιπθδνςιαηζηά ημ ένβμ ημο J.L. 

Austin βζα κα ζηδνίλεζ ηδκ πναβιαηζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βθχζζαξ. Θεςνεί, 

ςζηυζμ, υηζ ημ επζπείνδια ημο Wittgenstein ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα 

δζαηοπςεεί έκα ζοκεηηζηυ ενχηδια, ιε ημ μπμίμ εα δζενεοκάηαζ δ ζηακυηδηα ηδξ 

ζηεκυηενδξ έκκμζαξ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ κα απμδχζεζ ηζ είκαζ δ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα, ηαεχξ ηαζ ημ εκδεπυιεκμ δ εονφηενδ έκκμζά ηδξ κα είκαζ ζε 

εέζδ κα απμδχζεζ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ  ηαθφηενα.  Ν ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ εα 

απακηήζμοιε ζημ ζοβηεηνζιέκμ ενχηδια, επδνεάγεζ, ζφιθςκα ιε ηδκ Crary, ιε 

εκδζαθένμκηα ηνυπμ ημ πχνμ ηδξ δεζηήξ, ηαεχξ απμηαθφπημκηαζ εκδζαθένμοζεξ 

δζαζηάζεζξ. 

Αοηυ πμο δ εονφηενδ έκκμζα ακηζηεζιεκζηυηδηαξ επζηοβπάκεζ ηαηά ηδκ Crary είκαζ 

κα ιαξ αμδεήζεζ κα ελαθείρμοιε ηα ειπυδζα πμο εέηεζ δ ζηεκυηενδ έκκμζα ζηδ 

δοκαηυηδηα κα ζοιπενζθάαμοιε δφμ ααζζηέξ ζοκζζηχζεξ ηδξ ηαηακυδζήξ ιαξ ηςκ 

δεζηχκ ιαξ ηνίζεςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημο ζκηενκαθζζιμφ ημοξ, ηαζ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηάξ ημοξ. Ρμ ένβμ ηςκ John McDowell ηαζ David Wiggins, υπςξ 
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 Για παράδειγμα ζνα από τα επιςθμαινόμενα επιχειριματα αφορά τθ μεταφορά που χρθςιμοποιεί ο 
Wittgenstein για να περιγράψει τισ κανονικότθτεσ που υποκζτουμε ότι ενυπάρχουν ςτισ εννοιολογικζσ μασ 
πρακτικζσ ωσ ςυμπαγείσ ςιδθροτροχιζσ, εικόνα εμπνεόμενθ από τθν ενυπάρχουςα ςτθν προχπόκεςθ τθσ 
αφαίρεςθσ ςκζψθ ότι θ ςωςτι προβολι κάποιασ ζννοιασ βρίςκεται κατά κάποιο τρόπο ιδθ μπροςτά μασ. 
Σφμφωνα μ’ αυτι τθν προχπόκεςθ τθσ εννοιλογικισ πρακτικισ μασ κα μποροφςαμε εφκολα να 
ςυμπεράνουμε τι κα δικαιολογοφςε τθν άποψι μασ ότι κάποιοσ κατείχε τθ χριςθ μιασ εννοιολογικισ 
πρακτικισ. Ο Wittgenstein ςτθ ςυνζχεια αποδεικνφει ότι αν επιχειριςουμε για οποιαδιποτε εννοιολογικι 
πρακτικι να αποφανκοφμε για τθ ςωςτι χριςθ τθσ ανεξάρτθτα από τισ αντιδράςεισ του υποκειμζνου που τθν 
εξαςκεί, όπωσ απαιτεί θ προχπόκεςθ τθσ αφαίρεςθσ κα οδθγθκοφμε ςε αδιζξοδο. Το πρόβλθμα που 
παρουςιάηεται είναι ότι θ κατάκτθςθ τθσ πρακτικισ εκ μζρουσ του υποκειμζνου, εννοιολογικι ι γλωςςικι, 
εκφράηεται με μία απειρία ορκϊν ςυμπεριφορϊν.  Το γεγονόσ αυτό αποδίδεται από τον Wittgenstein ςτο 
γεγονόσ ότι οποιαδιποτε απλι ςυμπεριφορά (bare behavior), όςο κι αν επεκτακεί κα είναι ςυμβατι με 
κάποια επόμενθ λανκαςμζνθ ςυμπεριφορά και ωσ εκ τοφτου θ απλι ςυμπεριφορά κα είναι ακατάλλθλθ να 
μασ πλθροφοριςει για τθν κατάκτθςθ τθσ εννοιολογικισ πρακτικισ εκ μζρουσ του υποκειμζνου. Wittgenstein, 
Philosophical Investigations, (1958) § 218.  Αναφζρεται ςτο Crary 2007: 23-24. Θ άποψθ του Wittgenstein 
είναι ότι οι ζννοιεσ είναι εμπεδωμζνεσ ςε πρακτικζσ που μασ αποςτάηουν τισ ςχετικζσ ευαιςκθςίεσ (P.I. § 
198,199, 202) και όχι εργαλεία επιλογισ περιεχομζνων που είναι διακζςιμα ςφμφωνα με ό,τι υποδθλϊνει θ 
μεταφορά τθσ ςιδθροτροχιάσ παραπάνω. (Βλ. Crary 2007: 23). Βλ. επίςθσ και Βιρβιδάκθσ 2009 και 2000: 141-
172. 
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ζζπονίγεηαζ δ Crary,  πνμζθένεζ επζπεζνήιαηα οπέν αοηήξ ηδξ άπμρδξ, δ μπμία, 

οπμζηδνίγμκηαξ  ιζα εονφηενδ έκκμζα ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, ζοιαζαάγεζ ημκ 

ζκηενκαθζζιυ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ ιε ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηά ημοξ. Αοηυ πμο 

ηονίςξ εκδζαθένεζ ηδκ Crary, ςζηυζμ, είκαζ μζ ζοκέπεζεξ, ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα 

έπεζ ιζα ηέημζα άπμρδ βζα ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ ηαζ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αοηέξ 

ζοκδέμκηαζ ιε ημκ ηυζιμ. Αοηέξ μζ ζοκέπεζεξ, οπμζηδνίγεζ δ Crary, ιαξ μδδβμφκ 

κα δεπημφιε υηζ δ δεζηή ζηέρδ δεκ είκαζ μ πνςηανπζηυξ πανάβμκηαξ 

δζαιυνθςζδξ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ. (BMJ 30) 

Ζ Crary, πνμηεζιέκμο κα οπεναζπζζηεί ηδκ εονφηενδ έκκμζα ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, ηαεχξ αοηή ιυκμ ιπμνεί κα ζοιπενζθάαεζ ηζξ δεζηέξ έκκμζεξ 

ιε ηζξ ζδζυηδηεξ πμο ακαθέναιε παναπάκς, επζδίδεηαζ ζε ιία πνμζπάεεζα κα 

απμδείλεζ υηζ μζ απαζηήζεζξ ηδξ ζηεκυηενδξ έκκμζαξ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ δεκ 

ιπμνμφκ κα ζηακμπμζδεμφκ. Ξνμηεζιέκμο κα ημ επζηφπεζ αοηυ, πνδζζιμπμζεί έκα 

επζπείνδια ημο Wittgenstein, ημ μπμίμ ζηνέθεηαζ εκακηίμκ ηδξ άπμρδξ υηζ έκα 

είδμξ θυβμο ιπμνεί κα ζηακμπμζεί ημ ηνζηήνζμ ηδξ αθαίνεζδξ.370 Ξαναηδνεί υηζ, ακ 

αοηυ ζζπφεζ, ηυηε, ηαοηυπνμκα, ανκμφιαζηε υηζ δ ηοηθζηυηδηα ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ, 

δ μπμία ααζίγεηαζ ζε δεζηέξ πεπμζεήζεζξ, (αοηυιαηα) δεκ επζηνέπεζ ηδκ πενζβναθή 

ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ πναβιάηςκ. Ρμ εκδζαθένμκ αοημφ ημο 

ζοιπενάζιαημξ, επζζδιαίκεζ δ Crary, ελανηάηαζ, εκ ιένεζ, απυ ηδκ ζηακυηδηά ιαξ 

κα απμδείλμοιε υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα δζαδναιαηίγμοκ ηάπμζμ νυθμ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ, μ μπμίμξ επζηνέπεζ ηδκ εζςηενζηή ηδξ ζφκδεζδ ιε 

ηδ δνάζδ ηαζ ηδκ επζθμβή. ( BMJ 34)  

Ζ Crary εεςνεί υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ εεςνδηζηή άπμρδ ιπμνεί κα δζαιμνθχζεζ ιία 

ζηακμπμζδηζηή ιμνθή ζκηενκαθζζιμφ ακαθμνζηά ιε ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ, εκχ, 

ηαοηυπνμκα, παναδέπεηαζ υηζ εα πνεζάγμκηακ πενζζζυηενα ζημζπεία βζα κα 

παναηηδνζζηεί ημ ιμκηέθμ ςξ ηληεξλαιηζκόο. 371  Σνδζζιμπμζεί, ιάθζζηα, ηαζ ηδ 

ζπεηζηή απμζηνμθή ημο McDowell, μ μπμίμξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ εκ θυβς  

ημπμεέηδζδ ιαξ ηαθεί κα  ηαηακμήζμοιε ηδκ  δεζηή ακάπηολδ ημο αηυιμο  ςξ 

δζαδζηαζία δ μπμία ζοκεπάβεηαζ ιμνθέξ ηαεμδήβδζδξ πμο ηαοηυπνμκα 

ιεηααζαάγμοκ εέζεζξ μζ μπμίεξ  ζοιαάθθμοκ άιεζα ηδκ ηαηάηηδζδ  κυιζιςκ 

ηνυπςκ ζηέρδξ. Δπζπθέμκ, ιαξ πενζβνάθεζ ηδκ εζηυκα αοηήξ ηδξ ακάπηολδξ ςξ 

ιζα ιμνθή απυηηδζδξ ηυζμ «εκυξ ηνυπμο κα αθέπμοιε ηα πνάβιαηα υζμ ηαζ ιίαξ 

ζοθθμβήξ παναηζκδηζηχκ ηαεμδδβήζεςκ, ή πναηηζηχκ εκδζαθενυκηςκ, 
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 Το κριτιριο τθσ αφαίρεςθσ αφορά τθν αφθρθμζνθ επιςτθμολογικι προχπόκεςθ που ενυπάρχει ςτθ 
ςτενότερθ ζννοια τθσ αντικειμενικότθτασ και αποκλείει τισ  απλζσ ι και προβλθματικζσ υποκειμενικζσ ζννοιεσ 
από τθ ςκοπιά κεϊρθςθσ του κόςμου που μπορεί να μασ δϊςει μια ακριβι περιγραφι του. (Με τον όρο 
απλζσ υποκειμενικζσ ζννοιεσ παραπζμπουμε ςε ζννοιεσ για τισ οποίεσ μποροφμε να ποφμε για ζνα 
υποκείμενο ότι τισ κατζχει εφόςον παρουςιάηει ςυγκεκριμζνεσ αντιδράςεισ π.χ. αςτείο, ενϊ οι προβλθματικά 
υποκειμενικζσ είναι οι ζννοιεσ εκείνεσ τισ οποίεσ μποροφμε να ποφμε ότι ζνα υποκείμενο τισ κατζχει εφόςον 
παρουςιάηει ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ π.χ. διαςκεδαςτικό) 
371

 Εκλαμβάνουμε τουσ λόγουσ για δράςθ ωσ κατζχοντεσ εκτόσ τθσ κανονιςτικισ τουσ διάςταςθσ και μια 
επεξθγθματικι εξαιτίασ τθσ οποίασ μποροφν να παρακινοφν ςε πράξεισ. Βλ. επίςθσ ςχετικά με τθ διαμάχθ 
ιντερναλιςμοφ – εξτερναλιςμοφ Βιρβιδάκθσ 2006 και 2009: 104 και Smith 1994 κακϊσ και τισ ςθμ. 60, 83 και 
293 
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εζηζαζιέκςκ ηαζ εκενβμπμζδιέκςκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζζηάζεζξ, ιέζς 

ελάζηδζδξ ημο ηνυπμο εέαζδξ ηςκ πναβιάηςκ». 372  Θφνζα υιςξ επζδίςλδ ηδξ 

Crary δεκ είκαζ κα δείλεζ υηζ δ δεζηή ηνίζδ είκαζ ιία εββεκχξ πναηηζηή 

πνμζπάεεζα, αθθά ημ πχξ ειπθέηεζ ηδκ εοαζζεδζία ιαξ ζε ηαευθα κυιζιμοξ 

δεζημφξ ηνυπμοξ ζηέρδξ βζα ημκ ηυζιμ. Δπίζδξ, δζμνεχκμκηαξ δ Crary ημοξ 

υνμοξ πμο απμδίδμοκ ηαθφηενα ημ νυθμ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ, ζδιεζχκεζ υηζ δ 

δεζηή ηνίζδ, ακηί κα ηαεμνίγεζ ιία εζδζηή μιάδα «ζδζμηήηςκ» (ηςκ δεζηχκ), 

δζαδναιαηίγεζ έκακ δζακμδηζηά ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ ήδδ 

δεζημπμζδιέκδξ εζηυκαξ ημο ηυζιμο.373 

Ρα ίδζα επζπεζνήιαηα, βζα κα δζηαζμθμβήζεζ ηδκ δζεονοιέκδ ακηίθδρδ ηδξ  

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ επζπεζνεί κα ακηθήζεζ ηαζ απυ ημ 

αζαθίμ  ημο Austin How to Do Things with Words (1962). Ζ Crary ενιδκεφεζ ημκ 

Austin, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ Searle374 ηαζ ημκ Σάιπενιαξ ηαζ ζε ζοιθςκία ιε ημκ 

Stanley Cavell,375 οπμζηδνίγμκηαξ υηζ  επζπεζνδιαημθμβεί ηαηά ηδξ ηονζμθεηηζηήξ 

ζδιαζίαξ ηδξ πνυηαζδξ, αθθά υπζ ηαζ ηαηά ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαεεαοηήξ.  Ρα 

επζπεζνήιαηά ημο ζηνέθμκηαζ εκακηίμκ ηδξ ζηεκήξ ακηίθδρδξ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, δ μπμία πνμτπμεέηεζ ηδκ απαίηδζδ ηδξ αθαίνεζδξ. Ν Austin, 

ζφιθςκα ιε ηδκ Crary, ελανηά ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ νκηιηαθώλ ελεξγεκάησλ  

(speech acts) απυ ηδκ ηαηακυδζδ ημο πθαζζίμο ακαθμνάξ ηαζ ηςκ πενζζηάζεςκ, 

ιέζα ζημ μπμίμ ζοκηεθμφκηαζ. Ρδκ ίδζα ελάνηδζδ δζαπζζηχκεζ αηυιδ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ ιεθηηθώλ ελεξγεκάησλ (locutionary acts) (“acts of saying 

something with a certain sense and a certain reference” as opposed to “in saying 

something” ηαζ ηςκ ειιεθηηθώλ ελεξγεκάησλ (illocutionary acts), δδθαδή ηςκ 

βναιιαηζηά μνεχκ ηαζ ηαηεπμοζχκ κυδια πνμηάζεςκ, ακελάνηδηα απυ ημκ ηνυπμ 

πμο ηζξ πνδζζιμπμζμφιε βζα κα εζπςεεί ηάηζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζζηάζεζξ).376 Κ‟ 

αοηυ ημκ ηνυπμ ειπθέηεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ νκηιηαθώλ ελεξγεκάησλ ηζξ 

εοαζζεδζίεξ ημο αηυιμο. Ξανά ημ βεβμκυξ υηζ μ Austin δεκ πνμπςνεί μ ίδζμξ ζηδκ 

ελαβςβή δεζηχκ ζοιπεναζιάηςκ, δ Crary ηαηαθήβεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ 

                                                           
372

Altham and Harrison 1995: 73 
373

 Θ νζα αντίλθψθ τθσ θκικισ κρίςθσ, αποτζλεςμα τθσ διαγραφισ τθσ αρχισ τθσ αφαίρεςθσ από τον θκικό 
διάλογο (επιχείρθμα Wittgenstein)  και τθσ ςυνακόλουκθσ εξάλειψθσ των εμποδίων αντικειμενικισ ερμθνείασ 
των θκικϊν κρίςεων, αποκαλφπτει ότι οι θκικζσ ζννοιεσ αφοροφν ιδιότθτεσ οι οποίεσ αν και αντικειμενικζσ 
γίνονται καλφτερα αντιλθπτζσ μζςα από τθν τάςθ τουσ  να ενκαρρφνουν ςυγκεκριμζνεσ ςτάςεισ. Θ αντίλθψθ 
αυτι των θκικϊν εννοιϊν απαλείφει τα εμπόδια για μια κανονιςτικι και ταυτόχρονα ορκολογικι θκικι κρίςθ 
ενϊ μασ επιτρζπει να δικαιολογιςουμε τθν εξθγθτικι διάςταςθ των θκικϊν λόγων δράςθσ. Σκοπόσ βζβαια 
τθσ Crary δεν είναι να αποδείξει τθν πρακτικι διάςταςθ των θκικϊν κρίςεων αλλά να αναδείξει το γεγονόσ ότι 
οι  ευαιςκθςίεσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε κακόλα νόμιμουσ τρόπουσ ςκζψθσ για τον κόςμο ενϊ τθν ίδια 
ςτιγμι μασ καλοφν να επαναπροςεγγίςουμε τθ γλϊςςα ζτςι ϊςτε να περιλαμβάνει μια μορφι θκικισ ςκζψθσ 
που υπερβαίνει τισ θκικζσ κρίςεισ. Βλ. και Crary 2007:34-35 
374

 Θ Crary, παραπζμπει ςτα Searle 1969 Ch.1-3, 1979: 117 και 120 κακϊσ 1968: 422-424  
375

 Βλ. Cavell 1969   
376

 Ο Austin κεωρεί πωσ θ κατανόθςι μασ των ομιλιακϊν ενεργθμάτων (locutiοnary acts) παραςιτεί ςτθν 
κατανόθςθ των προςλεκτικϊν ( illocutionary) με τθν ζννοια ότι προχποκζτει τθν κατανόθςθ του πϊσ ο 
ςυγκεκριμζνοσ ςυνδυαςμόσ λζξεων χρθςιμοποιείται για να ειπωκεί κάτι ςε ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ και 
υπ’ αυτι τθν ζννοια τισ κεωρεί αδιαχϊριςτεσ. Crary 2007: 63. Αναφορικά με το διαχωριςμό των ομιλιακϊν 
ενεργθμάτων ωσ διαπιςτωτικϊν (constative) ι επιτελεςτικϊν (performative) απ’ τον οποίο απορρζουν και οι 
παραπάνω τοποκετιςεισ του Austin βλ. επίςθσ ςτο ίδιο ςελ. 61-62 και υποςθμειϊςεισ. 
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ζοβηεηνζιέκδ ακηίθδρδ ημο Austin  ζηδνίγεηαζ ζε ιζα δζεονοιέκδ ηαηακυδζδ ηδξ 

μνεμθμβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, δ μπμία  ζοκεπζημονεί ηδκ 

πνμζπάεεζά ηδξ Crary κα οπμζηδνίλεζ ηδκ άπμρδ υηζ δ δεζηή δεκ πενζμνίγεηαζ 

ιυκμ ζηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ. 

 

8.2 Μνξθέο ηεο εζηθήο ζθέςεο 

Ζ εθανιμβή δεζηχκ εκκμζχκ ή ηακυκςκ ζε ηάπμζα υρδ ιζαξ ηαηάζηαζδξ (δεζηέξ 

ηνίζεζξ), είκαζ ιία απυ ηζξ ιμνθέξ δεζηήξ ζηέρδξ.   Ζ Crary οπμζηδνίγεζ υηζ 

οπάνπμοκ ηζ άθθεξ ιμνθέξ δεζηήξ ζηέρδξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ηδκ ίδζα δεζηή 

ζδιαζία ιε ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ. Ζ εέζδ ηδξ εα ααζζζηεί ζε εηείκμ ημ είδμξ ηδξ 

βθχζζαξ δ δοκαηυηδηα πνδζζιμπμίδζδξ ημο μπμίμο ζηδνίγεηαζ απυ ημ επζπείνδια 

ημο Wittgenstein, ιε ημ μπμίμ ακαηνέπεηαζ δ ακάβηδ αθαίνεζδξ. (BMJ 116)   

Ρδ ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ ηδ παναηηδνίγεζ πναβιαηζζηζηή ηαζ παναθθδθίγεζ ηδ 

ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ ηακμκζημηήηςκ πμο πανμοζζάγμοκ μζ δεζηέξ έκκμζεξ, 

ζοκεζδδημπμίδζδ ζηδκ μπμία ζοιιεηέπμοκ ακαβηαζηζηά μζ εοαζζεδζίεξ ιαξ, ιε ημ 

ακάθμβμ θαζκυιεκμ ζηδ βθχζζα, ημ μπμίμ ιαξ ηαθεί κα ηαηακμήζμοιε ηδ 

βθςζζζηή ζηακυηδηα ςξ πναηηζηυ επίηεοβια.377 

Πφιθςκα ι‟ αοηή ηδκ άπμρδ δ ηαηάηηδζδ ιζαξ έκκμζαξ είκαζ εέια απυηηδζδξ 

ιζαξ πναηηζηήξ ζηακυηδηαξ. Έηζζ, δ ηαηάηηδζδ ιζαξ έκκμζαξ οπμδδθχκεηαζ απυ 

ηδκ ακάπηολδ εοαζζεδζίαξ απέκακηζ ζηζξ δζαθμνέξ ηαζ ηζξ μιμζυηδηεξ ηδξ πνήζδξ 

ηδξ έκκμζαξ, αηυιδ ηαζ ακ αοηή δεκ εηθνάγεηαζ ιε ηδκ νδηή δζαηφπςζδ ιζαξ 

ηνίζδξ. 

Ζ πναβιαηζζηζηή άπμρδ βζα ηδ βθχζζα, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ηαηακυδζδ ηςκ 

εκκμζχκ  ηδξ ααεαίκεζ ηαζ δζαθένεζ ηυζμ εκδμπνμζςπζηά υζμ ηαζ δζαπνμζςπζηά, 

θακενχκεζ υηζ δ εηιάεδζδ ιζαξ βθχζζαξ είκαζ  άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε έκα 

πναηηζηυ πνμζακαημθζζιυ ζημκ ηυζιμ. Ζ Crary ζημ ζδιείμ αοηυ οπμζηδνίγεζ υηζ μ 

πναηηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ιαξ ζημκ ηυζιμ ειπενζέπεζ ηςδζημπμζδιέκδ ιζα 

άπμρδ βζα ημ ηί έπεζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία ζηδ γςή ή πςξ ιπμνμφιε κα γήζμοιε 

ηαθφηενα. Απυ  αοηή ηδκ παναδμπή ζοιπεναίκεζ, ζηδ ζοκέπεζα, (οπεκεοιίγμκηαξ 

ηδ ζπεηζηή νήζδ ημο Wittgenstein ζπεηζηά ιε ηδ θζθμζμθία ηαζ ηδκ ενβαζία, ηδκ 

μπμία ιαξ ηαθεί κα ηάκμοιε ζημκ εαοηυ ιαξ) υηζ δ εηιάεδζδ ηδξ βθχζζαξ 

ζοκδέεηαζ ακαπυζπαζηα ιε ηδκ ακάπηολδ ιζαξ αημιζηήξ δεζηήξ μπηζηήξ. 378 (BMJ 

123) Ρμ βεβμκυξ υηζ έκκμζεξ ηδξ βθχζζαξ, μζ μπμίεξ δεκ είκαζ απαναίηδηα δεζηέξ 

έκκμζεξ, πνμζδίδμοκ έκακ δεζηυ παναηηήνα ζηδ βθχζζα, ζοκδβμνεί οπέν ηδξ 

άπμρδξ, ααζζηήξ βζα ηδκ Crary ζημ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ ηδξ, υηζ έκαξ θυβμξ, 
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πςνίξ ηακ ηδ πνήζδ δεζηχκ εκκμζχκ, ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ έηθναζδ ηδξ 

δεζηήξ μπηζηήξ εκυξ οπμηεζιέκμο, ηαζ ιάθζζηα ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα εεςνδεεί 

ςξ αοεεκηζηή δεζηή ζηέρδ. Έηζζ, δ Crary ηαηαθήβεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ ζημκ 

δεζηυ θυβμ ειπθέηεηαζ μθυηθδνδ δ πνμζςπζηυηδηα ημο οπμηεζιέκμο, αθμφ αοηυξ 

δζαιμνθχκεηαζ ιε αάζδ ημοξ ηνυπμοξ  ζηέρδξ ηαζ θυβμο ημο οπμηεζιέκμο, 

ηαεχξ ηαζ ηζξ εοαζζεδζίεξ πμο ημοξ δζαιμνθχκμοκ, πςνίξ κα ειπθέημκηαζ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία δεζηέξ έκκμζεξ. 

Ρυζμ μζ δεζηέξ ηνίζεζξ υζμ ηαζ μζ άθθμζ ηνυπμζ δεζηήξ ζηέρδξ παναηηδνίγμκηαζ ςξ 

δεζημί ελαζηίαξ ημο νυθμο πμο δζαδναιαηίγμοκ ζηδκ έηθναζδ δζαθμνεηζηχκ 

δεζηχκ απυρεςκ.   Θαεχξ, θμζπυκ, δ δεζηή ζηέρδ εηθνάγεζ αημιζηέξ δεζηέξ 

απυρεζξ ηζξ μπμίεξ δζαιμνθχκεζ ιία εββεκήξ ζηζξ βθςζζζηέξ ζηακυηδηεξ 

εοαζζεδζία, ζοκεπάβεηαζ υηζ δ δεζηή δεκ αζπμθείηαζ ιε ηζξ ηνίζεζξ, μζ μπμίεξ 

εκηάζζμκηαζ ζε ιζα βθςζζζηή πενζμπή, αθθά αζπμθείηαζ ιε ηδκ δεζηή δζάζηαζδ  

ηδξ βθχζζαξ εεςνδιέκδξ, ςζηυζμ, ζοκμθζηά.  Κε αάζδ ημ ζηεπηζηυ αοηυ, δ 

Crary ζοιπεναίκεζ υηζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ δεζηήξ εζηζάγεηαζ ζε υθα ηα 

εκδζαθένμκηα ημο αηυιμο, ημοξ θυαμοξ ηαζ ηζξ θζθμδμλίεξ ημο. 

Θα ιπμνμφζαιε, θμζπυκ, κα πμφιε υηζ δ εοαζζεδζία, ςξ ημζκυξ πανμκμιαζηήξ 

ηςκ βθςζζζηχκ ζηακμηήηςκ ιαξ ηαζ ηδξ δεζηήξ μπηζηήξ ιαξ απέκακηζ ζημκ ηυζιμ, 

δζεονφκεζ ημ πεδίμ ημο δεζημφ ζημπαζιμφ, οπενααίκμκηαξ ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ. Πηδ 

δζεφνοκζδ, ςζηυζμ, ημο δεζημφ ιαξ ζημπαζιμφ ζοκηεθμφκ ηυζμ δ  δζεονοιέκδ 

άπμρδ πενί ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, δ μπμία ζοιπενζθαιαάκεζ ηζξ πνμαθδιαηζηέξ 

οπμηεζιεκζηέξ έκκμζεξ ηαζ ηδκ μπμία δ Crary, ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο,  

εκζζπφεζ ηαζ ιε επζπεζνήιαηα ημο Austin, υζμ ηαζ ιία εονφηενδ έκκμζα ηδξ 

μνεμθμβζηυηδηαξ, ηδκ μπμία ακαθφεζ ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ, ελεηάγμκηαξ ημ ένβμ ημο 

Wittgenstein Πεξί βεβαηόηεηαο (On Certainty).379  

Ακηθχκηαξ δ Crary απυ ημ ένβμ ημο Wittgenstein Πεξί Βεβαηόηεηαο επζπεζνήιαηα 

βζα κα ζηδνίλεζ ιζα πζμ δζεονοιέκδ  ακηίθδρδ ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ (rationality) 

ηαζ κα ηδκ ακηζπαναεέζεζ ιε ηδκ παναδμζζαηή άπμρδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ 

άκενςπμξ είκαζ ζηακυξ  κα ηάκεζ ζοκδέζεζξ θμβζημφ ηφπμο, ακελάνηδηα απυ ηζξ 

μπμζεζδήπμηε εοαζζεδζίεξ ηαζ ζοβηζκήζεζξ ημο, οπμζηδνίγεζ υηζ, υηακ 

απμηδνφζζμοιε ηδκ απαίηδζδ ηδξ αθαίνεζδξ (1.2,2.2.i) ηαζ ιαγί ιε αοηήκ ηδκ 

ζδέα υηζ ιπμνμφιε κα πνμζεββίζμοιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ πναβιάηςκ πςνίξ κα 

έπμοιε εοαζζεδζίεξ, ηαοηυπνμκα, απμηδνφζζμοιε ηδκ παναδμζζαηή έκκμζα ηδξ 

μνεμθμβζηυηδηαξ ηαζ επζηνέπμοιε κα δζαιμνθςεεί ιζα ακηίθδρδ ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία δ δνάζδ ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ ακαβηαζηζηά πνμτπμεέηεζ μνζζιέκεξ 

εοαζζεδζίεξ. (BMJ 118-119) 

Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ, θμζπυκ, εεςνεί δ Crary  υηζ δζεονφκεηαζ ημ θάζια ηςκ 

θυβςκ, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηαζ αοημφξ, ημοξ μπμίμοξ μ Wittgenstein απμηαθεί 

«πεζζηζηά είδδ θυβςκ», εκκμχκηαξ εηείκμοξ ημοξ θυβμοξ, μζ μπμίμζ ζημπεφμοκ 
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ζηδκ πνυηθδζδ ζοβηζκδζζαηχκ ακηζδνάζεςκ ηαζ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα 

ζοκεζζθένμοκ άιεζα ζηδκ ηαηακυδζδ.  

Ζ Crary οπμζηδνίγεζ υηζ δ πναβιαηζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βθχζζαξ απυ ημκ 

Wittgenstein είκαζ δ αζηία βζα πμθθέξ απυ ηζξ ζηέρεζξ ημο ζπεηζηά ιε ηδκ δεζηή. 

(BMJ 120) Ακ ηαζ δεκ ζοκακηάιε ηζξ δεζηέξ ημο εέζεζξ ζοβηνμηδιέκεξ ζε ιζα 

εκυηδηα, αοηέξ ειπενζέπμκηαζ ζε πμθθέξ παναηδνήζεζξ ημο, δζάζπανηεξ ζημ ένβμ 

ημο, ηυζμ ζημ αζαθίμ Πεξί Βεβαηόηεηαο υζμ ηαζ ζηα οπυθμζπα,380 υπςξ επζζδιαίκεζ 

ηαζ δ Crary. Πφιθςκα ιε ηδκ ακάβκςζδ ηδξ Crary, μ Wittgenstein οπμζηδνίγεζ υηζ 

μνζζιέκεξ επίηηδηεξ εοαζζεδζίεξ εκοπάνπμοκ ζε υθεξ ιαξ ηζξ βθςζζζηέξ 

ζηακυηδηεξ. Έηζζ, μθυηθδνδ δ ζηέρδ απαζηεί, οπμπνεςηζηά, ηδκ εκενβδηζηή ηαζ 

αοευνιδηδ ζοιιεημπή ημο αηυιμο. «Θακέκαξ δεκ ιπμνεί κα ζηεθηεί ιζα ζηέρδ 

βζα ιέκα» παναηδνεί μ Wittgenstein. (Πνιηηηζκόο θαη Αμίεο, ζεθ. 127) Δπζπθέμκ, δ 

Crary ζδιεζχκεζ υηζ, ζφιθςκα ιε ημκ Wittgenstein, ημ κα ζηέθηεηαζ ηακείξ βζα 

ημκ εαοηυ ημο ζοκεπάβεηαζ υηζ ζηδνίγεζ ηαζ, ίζςξ, αεθηζχκεζ ηδκ αίζεδζή ημο βζα 

ημ ηονίανπμ ηαζ ημ ζδιακηζηυ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ δ αίζεδζδ αοηή πνμτπμεέηεζ 

αοημηονζανπία.  Γζα ημ θυβμ αοηυ, ηαζ υζα ζζπονίγεηαζ ζπεηζηά ιε ηδκ αθήεεζα, υηζ 

δδθαδή «Θακείξ δεκ ιπμνεί κα πεζ ηδκ αθήεεζα, ακ δεκ έπεζ πνχηα ηονζανπήζεζ 

ζημκ εαοηυ ημο» (Πνιηηηζκόο θαη Αμίεο, ζεθ. 35), ενιδκεφμκηαζ ςξ οπμδδθχζεζξ 

ηδξ άπμρδξ υηζ πθδνχκμοιε βζα ηζξ ζηέρεζξ πμο ηάκμοιε, ηαηααάθθμκηαξ ηάπμζα 

δεζηή πνμζπάεεζα.  

Δπζπθέμκ, δ παναηήνδζδ ημο Wittgenstein υηζ δ θζθμζμθζηή πναηηζηή 

παναηηδνίγεηαζ επανηχξ ιε δεζημφξ υνμοξ, δεκ εηθαιαάκεηαζ ςξ άπμρδ δ μπμία 

οπμκμεί ιυκμ υηζ μζ δεζηέξ απαζηήζεζξ εκοπάνπμοκ ζηδ θζθμζμθζηή ζηέρδ, υπςξ 

ζε ηάεε ιμνθή ζηέρδξ, αθθά ιάθθμκ οπμδδθχκεζ υηζ πνυεεζή ημο είκαζ κα 

ημκίζεζ ηδκ δεζηή δζάζηαζδ ηδξ βθχζζαξ, οπυ ηδκ έκκμζα ημο ηνυπμο ιε ημκ 

μπμίμ ακηθμφιε ζοιπενάζιαηα απυ επίηηδηεξ εοαζζεδζίεξ ζε ηάεε βθςζζζηή 

θεζημονβία, βεβμκυξ πμο μ ίδζμξ  εεςνεί ηεκηνζηήξ ζδιαζίαξ ζηδ θζθμζμθία. 

πμζηδνίγεζ, επζπθέμκ, υηζ, πνμηεζιέκμο κα ηνίκμοιε, ααζζγυιαζηε ζε 

εοαζζεδζίεξ, ηζξ μπμίεξ απμηημφιε, ηαεχξ ιαεαίκμοιε κα ηνίκμοιε.  Ζ δζαηφπςζδ 

ιζαξ δεζηήξ ηνίζδξ, δ μπμία ζηενείηαζ εοαζζεδζίαξ, οπμδδθχκεζ βθςζζζηή 

ζφβποζδ.   

Ζ ζοβηεηνζιέκδ πνμζέββζζδ ηδξ βθχζζαξ απυ ημκ Wittgenstein εεςνείηαζ ςξ 

πνυζηθδζδ βζα ηδκ ηαηακυδζή ηδξ ιέζα ζημ πθαίζζμ ιζαξ δεζηήξ πνμζπάεεζαξ, δ 

μπμία ιαξ θένκεζ ακηζιέηςπμοξ ιε ηδκ εοεφκδ ηςκ θέλεςκ ηαζ ηςκ πνάλεχκ ιαξ. 

Αοηυ αηνζαχξ ημ κυδια απμδίδεζ δ Crary ηαζ ζημοξ ζζπονζζιμφξ ημο υηζ δ 

θζθμζμθία ιαξ ηαθεί «ζ‟ έκα είδμξ ενβαζίαξ ιε ημκ εαοηυ ιαξ», ενβαζία, δ μπμία 

εκέπεζ έκακ ηφπμ δεζηήξ «δοζημθίαξ, δ μπμία έπεζ ζπέζδ πενζζζυηενμ ιε ηδ 

εέθδζδ πανά ηδ δζάκμζα».381 (Πνιηηηζκόο θαη Αμίεο, ζεθ.17) Ζ δεζηή δοζημθία, 

ηδκ μπμία μ  Wittgenstein ζοκδέεζ ιε ηδκ ακαβηαζηζηή ζφκδεζδ ηδξ βθχζζαξ ιε 

ηζξ επίηηδηεξ εοαζζεδζίεξ, εηθαιαάκεηαζ απυ ηδκ Crary ςξ οπμζηδνζηηζηή ηδξ 
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εέζδξ ηδξ υηζ δ δεζηή δζέπεηαζ απυ υθεξ ηζξ εοαζζεδζίεξ, ηζξ μπμίεξ έπμοκ ηα 

άημια ςξ πνήζηεξ ηδξ βθχζζαξ. 

Ζ ιεηάααζδ ημο Wittgenstein απυ ηδκ πναβιαηζζηζηή άπμρδ βζα ηδ βθχζζα ζηδκ 

ακηίθδρδ πενί δεζηήξ, δ μπμία εεςνεί ααζζηυ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ηζξ εοαζζεδζίεξ 

πμο ηα άημια δζαεέημοκ ςξ βθςζζζηά υκηα, οζμεεηείηαζ απυ ηδκ Crary ςξ 

ιμκηέθμ, βζα κα οπμζηδνίλεζ ηδ δζηή ηδξ πνμζπάεεζα. Ζ δζαθμνμπμίδζδ, ςζηυζμ, 

ηδξ δζηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ, υπςξ ηαζ δ ίδζα επζζδιαίκεζ, εζηζάγεηαζ ζημκ 

πενζμνζζιυ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ηδξ δεζηήξ, ακηί ζηδ εεχνδζδ ηδξ δεζηήξ, ςξ ιίαξ 

δζάζηαζδ υθδξ ηδξ βθχζζαξ (Wittgenstein), επζηεκηνχκεηαζ, δδθαδή, ζηδκ δεζηή 

ςξ δεζηή ζηέρδ, δ μπμία ειπενζέπεζ ηζξ εοαζζεδζίεξ ηςκ βθςζζζηά ζηεπηυιεκςκ 

αηυιςκ.   Δπζδίςλή ηδξ Crary ζημ οπυθμζπμ ημο αζαθίμο είκαζ κα ηαεμνίζεζ ηα υνζα 

ηδξ δεζηήξ ζηέρδξ.  

Ζ πναβιαηζζηζηή άπμρδ βζα ηδ βθχζζα, απυ ηδκ μπμία αθμνιάηαζ δ Crary, 

οπμζηδνίγεζ υηζ ιαξ αμδεά κα επακελεηάζμοιε παναδμζζαηέξ ηαηδβμνμπμζήζεζξ 

ιμνθχκ δεζηήξ ζηέρδξ, χζηε κα ιπμνέζμοιε κα ζοιπενζθάαμοιε πενζζζυηενεξ 

ιμνθέξ απυ αοηέξ πμο αθμνμφκ δεζηέξ ηνίζεζξ. Δπζπθέμκ, δ ίδζα άπμρδ βζα ηδ 

βθχζζα ιαξ πνμηαθεί κα δζαπζζηχζμοιε υηζ μζ  εοαζζεδζίεξ, μζ μπμίεξ 

εκοπάνπμοκ ζ‟ αοηή, ζοκεέημοκ δεζηέξ μπηζηέξ ηαζ, επζπθέμκ, ιαξ αμδεά κα 

ακαβκςνίζμοιε υηζ υθα ηα επεζζυδζα ηδξ δεζηήξ ζηέρδξ δζαηνίκμκηαζ απυ ημκ 

ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ εηθνάγμοκ ηζξ δεζηέξ μπηζηέξ ηζξ μπμίεξ δζαιμνθχκμοκ αοηέξ 

μζ εοαζζεδζίεξ. 

Έπμκηαξ ζοβηνμηήζεζ πθέμκ ημ πθαίζζμ ηδξ δζενεφκδζδξ ηςκ ιμνθχκ πμο παίνκεζ 

δ δεζηή ζηέρδ, ηαεχξ ειπθέηεζ ηζξ εοαζζεδζίεξ ημο ακενχπμο ςξ πνήζηδ ηδξ 

βθχζζαξ, ηαζ ηαεχξ εηηείκεηαζ ζ‟ υθμ ημοξ ημ θάζια, ημ επυιεκμ ηεθάθαζμ ημο 

αζαθίμο ηδξ δ Crary ημ αθζενχκεζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ.   

 

8.3 Ηζηθή ινγνηερληθή ζθέςε 

Πημ ηέηανημ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο ηδξ ιε ηίηθμ Ζζηθή ζθέςε πέξα από ηελ εζηθή 

θξίζε: ε πεξίπησζε ηεο ινγνηερλίαο, (BMJ 127) δ Crary ζηνέθεζ ηδκ πνμζμπή ηδξ 

ζηδ θμβμηεπκία, επζπεζνχκηαξ κα απμηοπχζεζ άθθμοξ ηνυπμοξ δεζηήξ ζηέρδξ 

εηηυξ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ. 

 Ζ εειεθίςζδ ηδξ άπμρήξ ηδξ βζα ηδκ δεζηή ζηδκ πναβιαηζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

βθχζζαξ, εηηυξ απυ ηα εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα, έπεζ, υπςξ 

είδαιε, επζπηχζεζξ ηαζ ζηδκ ακηίθδρδ πενί ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ. Ποβηεηνζιέκα, 

υπςξ ακαθένεδηε, δ ζηακυηδηα εκυξ ακενχπμο κα ζηέθηεηαζ μνεμθμβζηά 

πνμτπμεέηεζ εοαζζεδζίεξ, μζ μπμίεξ ημκ παναηηδνίγμοκ ςξ ηάημπμ ιζαξ βθχζζαξ.  

Πφιθςκα ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ πενί μνεμθμβζηυηδηαξ, ηα είδδ ημο θυβμο, 

ηα μπμία ηαθθζενβμφκ ηζξ εοαζζεδζίεξ ημο αηυιμο, ζοκεζζθένμοκ άιεζα, ιέζς 

ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηδκ μπμία πνμζθένμοκ, ζηδκ μνεμθμβζηή ηαηακυδζδ. 
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Κε αάζδ ηδ ζοβηεηνζιέκδ μνζμεέηδζδ ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ, ελεηάγεηαζ δ 

πενίπηςζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ςξ θμνέαξ παναδεζβιάηςκ δεζηήξ ζηέρδξ. Νζ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ, ηζξ μπμίεξ πνμηαθεί δ θμβμηεπκία, ζφιθςκα ιε ηδκ 

πναβιαηζζηζηή ακηίθδρδ βζα ηδ βθχζζα, ηδκ μπμία οπμζηδνίγεζ δ Crary, εηηυξ 

απυ ηδ ζοιαμθή ημοξ ζηδκ μνεμθμβζηή ηαηακυδζδ ηςκ ιδ δεζηχκ εειάηςκ, 

ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ηαζ ςξ ελεθζηηζημί πανάβμκηεξ ηδξ δεζηήξ ιαξ εεχνδζδξ. 

Ζ Crary ζηδκ ανπή ημο ηεθαθαίμο δζεοηνζκίγεζ ηδκ ακμνευδμλδ πνμζέββζζδ ηδξ 

μνεμθμβζηυηδηαξ, ιε ηδκ μπμία ζηδνίγεζ ημοξ ζζπονζζιμφξ ηδξ ζπεηζηά ιε ηδ 

ζοιαμθή ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή ζηέρδ, εεςνμφιεκδ ακελάνηδηα απυ ηδ 

δζαηφπςζδ δεζηχκ ηνίζεςκ. 

Ζ Crary ακαθένεηαζ ανπζηά ζηδκ ακηίθδρδ ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ, δ μπμία 

εεςνείηαζ ςξ δεδμιέκδ ζηα ζφβπνμκα  ένβα ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ.  Πφιθςκα ιε 

ηδ ζοβηεηνζιέκδ ακηίθδρδ, δ μνεμθμβζηή ζηεοή ημο αηυιμο είκαζ ακελάνηδηδ ηαζ 

πνμδβείηαζ ηδξ υπμζαξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ημο ζοβηνυηδζδξ. Ννεμθμβζηά, ζφιθςκα 

ι‟ αοηή ηδκ άπμρδ πενί μνεμθμβζηυηδηαξ, είκαζ ηα επζπεζνήιαηα. Πηδ ζοκέπεζα, 

παναθθδθίγμκηαξ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή μνεμθμβζηυηδηαξ, ηδκ μπμία εεςνεί υηζ 

είκαζ ζηεκυηενδ, ιε ηδ ζηεκυηενδ ακηίθδρδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, ςξ ημ 

εκκμζμθμβζηυ ηδξ ακηίζημζπμ, ηαζ ζοβηνίκμκηαξ, ηαοηυπνμκα, ηδκ εονφηενδ ιμνθή 

μνεμθμβζηυηδηαξ, ηδκ μπμία παναηηδνίγεζ ςξ ακμνευδμλδ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ 

είκαζ εονφηενδ, ιε ηδκ εονφηενδ ιμνθή ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, ηδκ μπμία ελέηαζε 

ζημ ηεθ. 3.2.ii, δ Crary ηαηαθήβεζ υηζ δ πνυηθδζδ πμο εα ηθδεεί δ ίδζα κα 

ακηζιεηςπίζεζ εα είκαζ κα δείλεζ υηζ ημ πεδίμ ηδξ μνεμθμβζηήξ δεζηήξ ζηέρδξ είκαζ 

εονφηενμ απυ ημ πεδίμ ηςκ επζπεζνδιάηςκ.  Ρμ κα θάαμοιε, θμζπυκ, ζμαανά 

οπυρδ ιαξ  αοηή ηδκ πνυηθδζδ ιαξ μδδβεί, υζμκ αθμνά ηδ ζπέζδ δεζηήξ 

θζθμζμθίαξ ηαζ θμβμηεπκίαξ, κα θάαμοιε, επίζδξ, ζμαανά οπυρδ ιαξ ημ 

εκδεπυιεκμ κα εεςνεί δζηαίςξ δ Crary υηζ μνζζιέκα είδδ ημο θμβμηεπκζημφ θυβμο  

πενζθαιαάκμοκ μνεμθμβζηέξ ιμνθέξ δεζηήξ ηαεμδήβδζδξ, μζ μπμίεξ 

οπμζηδνίγμκηαζ υπζ ιε δεζηά επζπεζνήιαηα, αθθά ιε ηδκ ειπθμηή ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ιαξ. (BMJ 131) 

Θαηά ηδκ Crary,  ημ δεζηυ εκδζαθένμκ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ πνέπεζ κα βίκεζ 

ηαηακμδηυ ιε ημοξ υνμοξ, ημοξ μπμίμοξ οπαβμνεφεζ αοηή δ ιμνθή ηδξ εονφηενδξ 

μνεμθμβζηυηδηαξ. Πφιθςκα ι‟ αοηή ηδκ ακηίθδρδ, ηα θμβμηεπκζηά ένβα ιαξ 

ςεμφκ ζε ιία ιμνθή δεζηήξ ζηέρδξ, δ μπμία δεκ παίνκεζ ηδ ιμνθή ηδξ 

δζαηφπςζδξ δεζηχκ ηνίζεςκ. 

Ζ Crary εα επζπεζνήζεζ ζημ ηεθάθαζμ αοηυ κα δείλεζ υηζ μνζζιέκα θμβμηεπκζηά 

ένβα απμηεθμφκ αθμνιέξ βζα ηδκ δεζηή ζηέρδ, δ μπμία, υιςξ, δεκ εηθνάγεηαζ ςξ 

δεζηή ηνίζδ. Δπζπθέμκ, ηαεχξ πνςηανπζηυξ ηδξ ζηυπμξ είκαζ κα δείλεζ υηζ ηα 

θμβμηεπκζηά ένβα ημ πεηοπαίκμοκ αοηυ ιέζς ηςκ αθδβδιαηζηχκ ζηναηδβζηχκ, 

ηζξ μπμίεξ  πνδζζιμπμζμφκ, εα ακαθενεεί ζε ζοβηεηνζιέκα ένβα θμβμηεπκχκ, 

υπςξ ηδξ Jane Austen, ημο E.M. Forster ηαζ ημο Leon Tolstoy, ηα μπμία 

πνδζζιμπμζεί ςξ θμβμηεπκζηά παναδείβιαηα, βζα κα οπμζηδνίλεζ ηδ ζηέρδ ηδξ.  
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Ακαθμνζηά ιε ηδ Jane Austen, δ Crary αημθμοεχκηαξ ημκ Gilbert Ryle, 382 

ακαθένεηαζ ζε επζζδιάκζεζξ ημο βζα ημ είδμξ ηδξ δεζηήξ εεςνίαξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ 

έηεεζδξ ηςκ δεζηχκ ζηέρεςκ ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζεί δ ζοββναθέαξ.  Ξαναηδνεί 

υηζ μ Ryle εεςνεί ηζξ ααζζηέξ δεζηέξ ζδέεξ ηδξ Austen ανζζημηεθζηέξ.  Ξζμ 

ζοβηεηνζιέκα, μ Ryle απμδίδεζ ζηδκ ανζζημηεθζηή επίδναζδ ηδκ ακηίθδρδ ηδξ 

Austen βζα ηδ δζάκμζα, υπςξ απμηοπχκεηαζ ζηα ιοεζζημνήιαηά ηδξ, ηαεχξ, ηαηά 

ηδ βκχιδ ημο, δ θέλδ κμοξ  (mind), ιε ημκ ηνυπμ πμο ειθακίγεηαζ ζημ ένβμ ηδξ, 

πςνίξ μνζζηζηυ ή αυνζζημ άνενμ, θαίκεηαζ κα ζοιπενζθαιαάκεζ ηυζμ ηδ ζοκεζδδηή 

ζηέρδ υζμ ηαζ ημ ζοκαίζεδια ηαζ ηδ δνάζδ ημο πνμζχπμο. (BMJ 139) 

 

Δπζπνμζεέηςξ, δ ακηίθδρδ ηδξ ηαηακυδζδξ, ζημ ένβμ ηδξ Austen,  αθήκεζ ηαηά 

ημκ Ryle πενζεχνζα βζα είδδ ηαεμδήβδζδξ 383 ηδξ πνάλδξ, ηα μπμία πείεμοκ ιε ηδκ 

ειπθμηή ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηα μπμία ζοκεζζθένμοκ απεοεείαξ ζηδκ 

ηαηακυδζδ, ζημ ααειυ πμο ηα ειπθέημοκ. Αηυιδ, δ δεζηή ζηέρδ δ μπμία 

πενζέπεηαζ ζημ ένβμ ηδξ, είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ζημζπεία ηδξ αθδβδιαηζηήξ ιμνθήξ 

ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ ηαζ ςξ ηέημζα πνμηαθεί ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ ζημκ 

ακαβκχζηδ. Νζ αθδβήζεζξ ηδξ απμαθέπμοκ ζε ιζα ιμνθή δεζηήξ αβςβήξ, δ μπμία 

εεςνεί δεδμιέκδ ηδκ ανζζημηεθζηή ακηίθδρδ ηδξ δεζηήξ μνεμθμβζηυηδηαξ, υπςξ 

εηθνάγεηαζ ζημ πενζβναθζηυ θελζθυβζυ ηςκ ένβςκ ηδξ. Γζα πανάδεζβια, μ Ryle 

ακαθένεηαζ ζηα μοζζαζηζηά ηςκ ηίηθςκ ηςκ ένβςκ ηδξ ( Pride and Prejudice, 

Sense and Sensibility, Persuasion)  ηα μπμία, ακ ηαζ αθδνδιέκα, πενζβνάθμοκ ηα 

εέιαηά ημοξ. Ζ ιέεμδμξ ένεοκαξ ηςκ πνμζςπζηχκ ζδζμηήηςκ παναθθδθίγεηαζ απυ 

ημκ Ryle ιε ηδ ιέεμδμ δμηζιήξ ηναζζχκ. Πηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, δ Austen 

δεκ απμδίδεζ ιζα ζδζυηδηα ζ‟ έκα ζοβηεηνζιέκμ παναηηήνα, αθθά, απμδίδμκηαξ 

δζαααειίζεζξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζδζυηδηαξ ζε δζάθμνα ιοεζζημνδιαηζηά πνυζςπα, 

ιαξ ηαθεί κα ζοβηνίκμοιε ιεηαλφ ημοξ ηζξ ακηζδνάζεζξ, πμο ιαξ πνμηαθμφκ μζ 

δζαθμνεηζηέξ αοηέξ δζαααειίζεζξ ηδξ ζδζυηδηαξ, ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο βεουιαζηε 

ηαζ ελεηάγμοιε ημ ζχια ηαζ ημ άνςια δζαθμνεηζηχκ ηναζζχκ. (BMJ 139-142) 

Ζ Crary, αημθμοεχκηαξ ημκ Ryle, ζδιεζχκεζ υηζ δ Ανζζημηεθζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

δεζηήξ ηαηακυδζδξ ζηδκ πενζβναθζηή μνμθμβία, ηδκ μπμία πνδζζιμπμζεί δ Jane 

Austen, βζα κα απμδχζεζ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ παναηηήνςκ ηςκ ένβςκ ηδξ, είκαζ 

αδζάζπαζηδ απυ ημοξ ηνυπμοξ, ιε ημοξ μπμίμοξ ειπθέημκηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά 

ιαξ. Έηζζ, μ Ryle οπμζηδνίγεζ υηζ δ ηαηακυδζδ ιζαξ δεζηήξ ζδζυηδηαξ ζημ ένβμ ηδξ 

Austen είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ δ ζοββναθέαξ 

εηθνάγεζ ηδκ πνμζδμηία ηδξ βζα ηδκ ακηίδναζδ ημο ακαβκχζηδ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ 

εηθάκζεζξ ιζαξ ζδζυηδηαξ, μζ μπμίεξ εηδδθχκμκηαζ απυ ηα δζάθμνα πνυζςπα ημο 

ηάεε ιοεζζημνήιαημξ, είηε ιε πεζνμκμιίεξ είηε ιε ηνυπμοξ ηαζ απμζηνμθέξ ημο 

θυβμο ημοξ. Ν Ryle, επζπθέμκ, οπμζηδνίγεζ υηζ είκαζ αηνζαχξ μζ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

ακηζδνάζεζξ ιαξ, απέκακηζ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ αοηέξ υρεζξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ, 
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ηάεε θμνά, ζδζυηδηαξ, μζ μπμίεξ ιαξ απμηαθφπημοκ ηνυπμοξ ηδξ πναηηζηήξ ιαξ 

γςήξ ηαζ, ηαη‟ επέηηαζδ, ιαξ μδδβμφκ ζηδ ζοκείδδζδ ημο ίδζμο ιαξ ημο εαοημφ 

ηαοηυπνμκα ιε ηδκ ηαηακυδζδ ημο ένβμο. (BMJ 143) 

Απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μ Ryle πνμζεββίγεζ ηα ιοεζζημνήιαηα  ηδξ Jane 

Austen,  δ Crary ζοκάβεζ ημ ζοιπέναζια υηζ δ δεζηή ηαεμδήβδζδ, ηδκ μπμία 

αοηά πενζέπμοκ, είκαζ δοκαηυκ κα βίκεζ ηαηακμδηή ιε υνμοξ μνεμθμβζηυηδηαξ.  

Πηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, δ Crary, πνμπςνχκηαξ έκα αήια πζμ πένα απυ ημκ 

Ryle, ηάκεζ θυβμ βζα μνεμθμβζηυηδηα, ακαβκςνίγμκηαξ υηζ δ  ηαοηυηδηα ηδξ 

δεζηήξ ζηέρδξ εκοπάνπεζ ζηδ ιεηαηυπζζδ ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ, ηδκ μπμία ημ ένβμ 

ιαξ ηαθεί κα πναβιαημπμζήζμοιε ηαηά ηδκ ακηίδναζή ιαξ ζηζξ εθαηηςιαηζηέξ 

πθεονέξ ηςκ ιοεζζημνδιαηζηχκ παναηηήνςκ, υπςξ, βζα πανάδεζβια ζηδκ 

πενδθάκζα.  Ξνυηεζηαζ βζα ιεηαηυπζζδ, δ μπμία έπεζ ηαηαζηεί δοκαηή ελαζηίαξ ηδξ 

ακηίθδρδξ ιαξ βζα ηδκ πναβιαηζηή πενδθάκζα. Κε άθθα θυβζα, δ εέζδ ηδξ Crary 

είκαζ υηζ  υθεξ μζ εηδμπέξ ηδξ πενδθάκζαξ, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ θαεειέκεξ 

εηθνάζεζξ ηδξ, πνμηαθμφκ ζημοξ ακαβκχζηεξ ακηζδνάζεζξ, εκδεζηηζηέξ  ηδξ μνεήξ 

ακηίθδρδξ ηδξ πενδθάκζαξ, δ μπμία απμηεθεί, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, ημ δεζηυ 

«ιάεδια» 384  (απμηεθχκηαξ, μζ ακηζδνάζεζξ ιαξ ζηζξ θαεειέκεξ εηθνάζεζξ ηδξ 

δεζηήξ ζδζυηδηαξ, απμηθίζεζξ απυ ημ μνευ αίζεδια παναπέιπμοκ ζ‟ αοηυ ηαζ ηαη‟ 

επέηηαζδ ζηδ ζοιπενζθμνά πμο ημ πνμηαθεί). Ρμ «ιάεδια» αοηυ είκαζ 

απμηέθεζια ηδξ πναβιάηεοζδξ ιδ δεζηχκ εειάηςκ, υπςξ, βζα πανάδεζβια,  

ηνυπςκ πναηηζηήξ γςήξ ηςκ παναηηήνςκ ημο ιοεζζημνήιαημξ  Pride and 

Prejudice, ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ ακηζδνάζεςκ, ηζξ μπμίεξ  αοηή δ πναβιάηεοζδ 

πνμηάθεζε ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ εειάηςκ, ηδκ μπμία 

ηαηέζηδζε δοκαηή, εκχ ηαοηυπνμκα μζ ακηζδνάζεζξ ιαξ ακηζπνμζςπεφμοκ ηδκ 

αθθαβή ηδξ δεζηήξ ιαξ ακηίθδρδξ. Αοηή δ αθθαβή  είκαζ ημ απμηέθεζια  δεζηήξ 

ζηέρδξ, δ μπμία  δεκ παίνκεζ ηδ ιμνθή δεζηήξ ηνίζδξ. Ποκεπχξ ημ ιοεζζηυνδια 

πνμηαθεί αοηή ηδκ δεζηή ζηέρδ πένα απυ ηα υνζα ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ.  Βέααζα, εα 

ιπμνμφζε, ίζςξ, εδχ κα παναηδνήζεζ ηάπμζμξ πςξ ημ βεβμκυξ υηζ δ δεζηή ζηέρδ 

δεκ παίνκεζ ηδ ιμνθή ιζαξ απθήξ, ιειμκςιέκδξ δεζηήξ ηνίζδξ, δε ζδιαίκεζ υηζ 

δεκ πενζθαιαάκεζ έκα ζφκμθμ ζφκεεηςκ ηαζ πενίπθμηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ. 

Ν ακηίθμβμξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ επζπεζνδιαημθμβία ηδξ Crary, βζα ηδκ οπενάζπζζδ 

ιζαξ δεζηήξ ζηέρδξ εκδιενςιέκδξ απυ ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ, δ μπμία, 

ςζηυζμ, ανίζηεηαζ ιέζα ζημ πθαίζζμ πμο μνίγεζ δ μνεμθμβζηυηδηα, ιπμνμφιε 

εφθμβα κα θακηαζημφιε υηζ εα εζηζαγυηακ ζε δφμ, ημοθάπζζημκ, πνμθακή ζδιεία. 

Ρμ πνχημ εα ιπμνμφζε κα αθμνά ημκ ζζπονζζιυ υηζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ ακηζδνάζεζξ 

δεκ είκαζ απαναίηδηα απμηέθεζια ηδξ ζφβηνζζδξ ηςκ δζαθυνςκ εηθάκζεςκ ιζαξ 

δεζηήξ ζδζυηδηαξ,  υπςξ αοηέξ εηθνάγμκηαζ απυ ημοξ δζάθμνμοξ παναηηήνεξ εκυξ 

ένβμο, ηαηά ημ πνυηοπμ ηδξ δμηζιήξ ηναζζχκ πμο πνμηείκεζ μ Ryle, αθθά πμθφ 

απθά είκαζ απμηέθεζια ηδξ πνμΰπανλδξ ιζαξ μνεήξ ακηίθδρδξ βζα ιζα δεζηή 

ζδζυηδηα, π.π. βζα ηδκ πενδθάκζα, (ζακ απμηέθεζια αθδνδιέκδξ δεζηήξ 

δζδαζηαθίαξ. (π.π. ζηδ αάζδ εκυξ μνζζιμφ) «απυ ηα πάκς» ηαζ υπζ «απυ ηα ηάης» 
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 Προσ τθσ Crary ο οποίοσ επίςθσ γίνεται αντικείμενο κριτικισ. (Βλ. και παρακάτω) 
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Αοηή δ άπμρδ, εκδεπμιέκςξ, εα οπμζηήνζγε υηζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ζφβηνζζδξ ηαζ ηδξ 

ακηζπανααμθήξ ηδξ εηάζημηε έηθναζδξ ιζαξ ζδζυηδηαξ, ιε αάζδ ημ μνευ πνυηοπμ 

πμο ήδδ ηαηέπμοιε ηαζ υπζ ηδξ ζφβηνζζδξ ηαζ ηδξ ακηζπανααμθήξ ηςκ 

εθαηηςιαηζηχκ υρεχκ ηδξ ή ηςκ ακηζδνάζεχκ ιαξ ζ‟ αοηέξ. Ζ ηνζηζηή αοηή 

ζοκδέεηαζ, υιςξ, ηαζ ιε ηδ δζαπίζηςζδ υηζ δ ηαηακυδζδ, δ μπμία, ζφιθςκα ιε 

ηδκ Crary, πνμηφπηεζ απυ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ ακαβκςζηχκ, ηζξ μπμίεξ πνμηαθμφκ 

μζ δζαααειίζεζξ ιζαξ δεζηήξ ζδζυηδηαξ, δεκ πενζβνάθεηαζ επανηχξ, χζηε κα 

δζηαζμθμβείηαζ μ παναηηδνζζιυξ ιζαξ δεζηήξ ζηέρδξ ςξ μνεμθμβζηήξ, πανυθμ πμο 

αοηή δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδ ιμνθή ιζαξ δεζηήξ ηνίζδξ.  Πηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίπηςζδ, πνήζζιδ εα ιπμνμφζε κα απμδεζπηεί δ ζοιαμθή ημο Noël Carroll ηαζ δ 

απάκηδζή ημο ζηδκ ηνζηζηή, δ μπμία αζηείηαζ ζπεηζηά ιε ημκ ημζκυημπμ 

παναηηήνα ηδξ δεζηήξ αβςβήξ πμο πνμζθένμοκ ηα θμβμηεπκζηά ένβα.  Ν Carroll 

ζηδκ απάκηδζή ημο επζζδιαίκεζ υηζ, πςνίξ κα πανέπεηαζ κέα δεζηή βκχζδ, δ 

ζοβηεηνζιέκδ βκχζδ αοηή πνμζεββίγεηαζ εη κέμο ηαζ ηζκδημπμζείηαζ ιέζς ηδξ 

ζφκδεζήξ ηδξ ιε ημ οπυθμζπμ βκςζηζηυ οθζηυ πμο δζαεέημοιε. Ποβηεηνζιέκα, 

υπςξ, ζζπονίγεηαζ μ Carroll, ακαθενυιεκμξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ κμδηζηχκ 

πεζναιάηςκ, ςξ ακαθυβςκ πενζπηχζεςκ, πνμθακχξ,  πανάβεηαζ βκχζδ, εθ‟ υζμκ 

πναβιαημπμζμφκηαζ εκκμζμθμβζηέξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ημο ήδδ ζοκεζδδηά ηαζ ζαθχξ 

βκςζημφ ηαζ ημο οπυθμζπμο πενζεπμιέκμο ημο βκςζηζημφ ιαξ απμεέιαημξ. Κε 

άθθα θυβζα, ζφιθςκα ιε ημκ Carroll, δ βκχζδ επακαπνμζεββίγεηαζ ιε κέμ ηνυπμ, 

άπμρδ, δ μπμία ανίζηεηαζ  ζηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ηαζ ιε ηζξ ζπεηζηέξ επζζδιάκζεζξ 

ημο Wittgenstein,385 ημκ μπμίμ αημθμοεεί δ Crary.   ζμ βζα ημ επζπείνδια υηζ δεκ 

οπάνπεζ επζπείνδια, μ Carroll, επζζδιαίκεζ  υηζ, ακ ηαζ, ζφιθςκα ιε ηδκ αοζηδνή 

θμβζηή,  ηα κμδηζηά πεζνάιαηα δεκ είκαζ παναβςβζηά μφηε ζοκζζημφκ πθήνδ 

επζπεζνήιαηα, μθμηθδνχκμκηαζ, ςζηυζμ, ζημ κμο ημο αηνμαηή ή ακαβκχζηδ, 

ηαεχξ πναβιαημπμζμφκηαζ μζ ζοκδέζεζξ ιε ημ οπυθμζπμ βκςζηζηυ οθζηυ πμο 

δζαεέηεζ.  Βέααζα  αοηή δ οπεναζπζζηζηή βναιιή πζεακυκ δεκ εα βζκυηακ δεηηή 

απυ ηδκ Crary, αθμφ δ ίδζα δεκ εεςνεί  ηδκ δεζηή ζηέρδ ςξ επζπείνδια, αθθά, ακ 

εέθεζ ημ εβπείνδιά ηδξ κα δζεονφκεζ ηδκ δεζηή ζηέρδ κα έπεζ βκςζηζηέξ 

απαζηήζεζξ, δ πνμζέββζζδ ημο Carroll ηδκ αθμνά. Πε ηάεε πενίπηςζδ δ 

ζοβηεηνζιέκδ πναβιάηεοζδ ηδξ Crary ζοκάδεζ ιε ηδκ ακηίθδρδ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ηδξ Nussbaum ςξ αλζαηά θμνηζζιέκςκ ηνυπςκ ηαηακυδζδξ ημο 

ηυζιμο ιυκμ πμο δ Crary εα απέθεοβε ημ παναηηδνζζιυ ημοξ ςξ «αλζαηέξ 

ηνίζεζξ», ημκ μπμίμ πνδζζιμπμζεί δ Nussbaum. 

Έκα άθθμ πανάδεζβια θμβμηέπκδ, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζεί δ Crary, πνμηεζιέκμο κα 

οπμζηδνίλεζ ηδ εέζδ υηζ μνζζιέκα θμβμηεπκζηά είδδ πνμηαθμφκ ηδκ δεζηή ζηέρδ 

πςνίξ αοηή, ςζηυζμ, κα παίνκεζ ηδ ιμνθή δεζηήξ ηνίζδξ, είκαζ μ E.M. Forster. 

Ακηθχκηαξ επζπεζνήιαηα απυ ημ ιοεζζηυνδια Howards End, δ Crary, επζζδιαίκεζ 

υηζ  ημ ένβμ ιαξ ςεεί κα ακηζιεηςπίζμοιε ηα ιδ δεζηά παναηηδνζζηζηά ιε 
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 Τα φιλοςοφικά προβλιματα λφνονται «όχι δίνοντασ νζεσ πλθροφορίεσ αλλά τακτοποιϊντασ αυτό που ιδθ 
γνωρίηουμε».  (Philosophical problems are solved “not by giving new information, but by arranging what we 
have always known”) (PI I, § 109) 



285 

 

ζοιπάεεζα ηαζ πζμφιμν ηαζ, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, ηαημνεχκεζ κα ηαηακμήζμοιε 

ηαθφηενα ηζξ ηαηαζηάζεζξ πμο αζχκμοκ μζ ήνςεξ ημο ιοεζζημνήιαημξ, απ‟ υ,ηζ ηζξ 

ηαηακμμφκ μζ ίδζμζ.  Αοηή δ ηαηακυδζδ  έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ δεζηή 

ηαεμδήβδζδ ημο ακαβκχζηδ (δεζηυ ιάεδια) ιε υνμοξ πμο οπαβμνεφεζ δ 

μνεμθμβζηυηδηα, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δε δζαηοπχκεηαζ ιε ηδ ιμνθή δεζηήξ 

ηνίζδξ. Ρμ ζοιπέναζια ηδξ Crary, ακαθμνζηά ιε ημ ένβμ ημο Forster, είκαζ υηζ, 

υπζ ιε επζπεζνήιαηα αθθά ιε ηδκ πνυηθδζδ ζοκαζζεδιάηςκ, επζπεζνεί κα 

ηαεμδδβήζεζ δεζηά ημκ ακαβκχζηδ ημο.  Ζ Crary οπμζηδνίγεζ υηζ, ηυζμ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ιοεζζηυνδια υζμ ηαζ ηα άθθα ένβα ημο Forster, επζπεζνμφκ, ιέζς 

ζοβηεηνζιέκςκ ακηζδνάζεςκ, ηζξ μπμίεξ ηα ένβα επζδζχημοκ κα πνμηαθέζμοκ, κα 

μδδβήζμοκ ημκ ακαβκχζηδ ζε ιζα ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ιδ δεζηχκ ζημζπείςκ. 

Κέζς αοηήξ ηδξ ηαεμδδβμφιεκδξ δζαιεζμθααδιέκδξ (ιέζς ηςκ πνμηαθμφιεκςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ) πνμζέββζζδξ ηςκ ιδ δεζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ιυκμ ιεηααζαάγεηαζ  

ημ δεζηυ ιάεδια,386 εκχ ηαοηυπνμκα επζηοβπάκεηαζ δ ηαθφηενδ ηαηακυδζή ημοξ. 

Γεκ οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ δ ζφκδεζδ ηδξ πανμφζαξ ηαηάζηαζδξ ηςκ παναηηήνςκ 

ημο ιοεζζημνήιαημξ ιε ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ, πνμτπμεέηεζ ιία μνεμθμβζηή 

δζαδζηαζία ηαζ ιία ακάθμβδ ηαηακυδζδ. Θαζ πάθζ, υιςξ, δ ακάθοζδ ηδξ Crary 

οζηενεί ςξ πνμξ ηδκ ελήβδζδ ημο πςξ πνμηφπηεζ ημ δεζηυ ιάεδια.  Δπζπεζνχκηαξ 

κα ελδβήζεζ ηδκ άπμρή ηδξ, απμδίδεζ ηδκ πεπμίεδζή ιαξ υηζ δ ακηαπυηνζζδ εκυξ 

παναηηήνα ημο ζοβηεηνζιέκμο ιοεζζημνήιαημξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ 

εθθεζιιαηζηή, ζηδκ δοκαηυηδηά ιαξ κα ζοζπεηίγμοιε ηζξ ηαηαζηάζεζξ πμο αζχκεζ μ 

ήνςαξ ιε ηζξ ειπεζνίεξ ημο.  Ζ ζοβηεηνζιέκδ δοκαηυηδηα  είκαζ απμηέθεζια ηδξ 

ηαηακυδζδξ, ηδκ μπμία ηαεζζημφκ δοκαηή  μζ ακηζδνάζεζξ πμο ιαξ πνμηαθεί ημ 

ιοεζζηυνδια (εκ πνμηεζιέκς ημ πζμφιμν ηαζ δ εκζοκαίζεδζδ).  Θα ιπμνμφζαιε, 

ςζηυζμ, κα παναηδνήζμοιε υηζ, εκχ είκαζ ζπεηζηά εφημθμ κα εκκμδεεί μ ηνυπμξ 

ιε ημκ μπμίμ δ εκζοκαίζεδζδ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαηακυδζδ, θυβς ηδξ ειπθμηήξ ηδξ 

Φακηαζίαξ ηαζ ηδξ ζφκδεζδξ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ειπεζνζχκ, δ ζοιαμθή ημο πζμφιμν 

δεκ είκαζ ελίζμο αοημκυδηδ, ηαεχξ ζοκήεςξ πνμτπμεέηεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ςξ 

εη ημφημο εα έπνεπε κα ακαθοεεί πενζζζυηενμ απυ ηδκ Crary. 

Ρέθμξ, δ Crary ακαθένεηαζ ζημκ Tolstoy.  Δπζζδιαίκεζ υηζ ηονίανπμ εέια ημο 

ένβμο ημο είκαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ, ακελάνηδηα απυ δμβιαηζηέξ 

ακηζθήρεζξ ηαζ ζηενευηοπα, ηαζ υηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ ηαηακυδζδξ είκαζ 

ζδιακηζηυηενμξ ηαζ πνμδβείηαζ ημο υπμζμο δζδαηηζημφ ή εεςνδηζημφ δυβιαημξ. 

Δπζπθέμκ, δ εκαζπυθδζδ ημο Tolstoy ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια ηαεμνίγεζ ηζξ 

αθδβδιαηζηέξ ημο ζηναηδβζηέξ. (BMJ 155) Π‟ αοηή, αηνζαχξ, ηδ ζπέζδ εέιαημξ 

ηαζ αθδβδιαηζηήξ ηεπκζηήξ απμδίδεζ δ Crary ημ βεβμκυξ υηζ μ Tolstoy επζηαθείηαζ 

ηδκ δεζηή ζηέρδ, ακελάνηδηα απυ ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ.  Ακαβκςνίγμκηαξ υηζ ημ ένβμ 
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 Βλζπουμε ξανά ότι θ Crary επιμζνει να χρθςιμοποιεί όρουσ όπωσ μάκθμα και κακοδιγθςθ αναφορικά με 
τθν θκικι,  ενιςχφοντασ τουσ ιςχυριςμοφσ του Garver για περιοριςμό τθσ θκικισ λειτουργίασ ςε 
παραδοςιακζσ μορφζσ τθσ ενϊ  προςφζρει ζδαφοσ για να κατθγορθκεί για τον θκικιςμό που αποκθρφςςει. 
Επιπλζον μ’ αυτι τθσ τθν επιλογι όρου απομακρφνεται από τον κακοδθγθτικό και όχι κακοριςτικό ρόλο των 
λογοτεχνικϊν παραδειγμάτων ςε μία κατά τ’ άλλα προςωπικι επαφι του κάκε αναγνϊςτθ με τθν 
επικοινωνοφμενθ ςτο κάκε λογοτεχνικό κείμενο εμπειρία τον οποίο υποςτθρίηουν οι φιλοςοφικοί ςτοχαςμοί 
του Wittgenstein για τθν γλϊςςα. 
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ημο πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενδ δοζημθία απ‟ υηζ ημ ένβμ ηδξ Austen ηαζ ημο Forster 

ςξ πνμξ ηδκ πενζβναθή ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ μ ζοββναθέαξ πνμηαθεί ηδκ 

δεζηή ζηέρδ, θυβς ηςκ πμθοπνυζςπςκ ιοεζζημνδιάηςκ ηαζ δζδβδιάηςκ ημο, δ 

Crary επζπεζνεί κα πνμζεββίζεζ ενιδκεοηζηά ηδ κμοαέθα Ο ζάλαηνο ηνπ Ηβάλ Ίιηηο.  

Θαηά ημ ζοββναθέα, μζ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ πενί εακάημο δεκ ιπμνμφκ κα 

ιαξ αμδεήζμοκ, ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ, κα ηαηακμήζμοιε ηδ ζπέζδ ιαξ ιε ημ 

εάκαημ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, μ Tolstoy πνδζζιμπμζεί αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ, ιε ηδκ 

πνυεεζδ κα πνμηαθέζεζ ζοβηεηνζιέκα ζοκαζζεήιαηα ζημκ ακαβκχζηδ ηαζ 

πνμζδμηχκηαξ κα πνμηαθέζεζ ημ είδμξ εηείκμ ηδξ ηαηακυδζδξ, ημ μπμίμ απμηεθεί 

ημ εειαηζηυ ημο ζηυπμ. Ρμ είδμξ θμζπυκ αοηυ ηδξ ηαηακυδζδξ ημο εακάημο, πμο 

απμηεθεί ημ εειαηζηυ ζηυπμ ηαζ ηαοηυπνμκα ημ δεζηυ ιήκοια ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ένβμο, ελανηάηαζ απυ ηδκ ζηακυηδηά ιαξ κα ακηζδνάζμοιε ζηζξ ηαηαζηάζεζξ πμο 

πενζβνάθεζ δ κμοαέθα ιε ημοξ ηνυπμοξ, μζ μπμίμζ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ πνυεεζδ 

ημο ζοββναθέα, χζηε κα ηαηακμήζμοιε παναηηδνζζηζηά ηδξ γςήξ ημο ήνςα, πμο 

μ ίδζμξ αβκμεί ή έπεζ λεπάζεζ, ηαζ, ηαοηυπνμκα, κα ηαηακμήζμοιε ακάθμβα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ δζηήξ ιαξ εκδηήξ γςήξ, υπςξ επζζδιαίκεζ δ Crary. (BMJ 157)  

Δπεζδή, υιςξ, ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ γςήξ ημο Ηαάκ Ίθζηξ δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ 

ζηδκ δεζηή, μζ ζπεηζηέξ ζηέρεζξ ημο ακαβκχζηδ δεκ παίνκμοκ ηδ ιμνθή δεζηχκ 

ηνίζεςκ. Ρμ ζοιπέναζια, ημ μπμίμ απμννέεζ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ενιδκεοηζηή 

πνμζέββζζδ ημο ένβμο ημο Tolstoy,  είκαζ υηζ δ δεζηή ηαηακυδζδ απμννέεζ απυ ηδ 

ζοκαζζεδιαηζηή ειανίεεζα. Κε άθθα θυβζα, υπςξ ημ δζαηοπχκεζ ηαζ δ ίδζα387: «Νζ 

πενζβναθέξ ιμο ηςκ αθδβδιαηζηχκ ηεπκζηχκ ηςκ ένβςκ... θεζημονβμφκ ςξ 

οπεκεφιζζδ ηδξ άπμρδξ υηζ μνζζιέκα θμβμηεπκζηά ένβα ιαξ ηαεμδδβμφκ 

μνεμθμβζηά, ελαζηίαξ ηνυπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ απεοεφκμκηαζ ζηζξ ηανδζέξ ιαξ».388 

Ξανεκεεηζηά ζημ ζδιείμ αοηυ εα ιπμνμφζε κα ζδιεζςεεί υηζ, δεκ απμηθείεηαζ μ 

ακαβκχζηδξ κα ηαηαθήλεζ ζηδ δζαιυνθςζδ δεζηχκ ηνίζεςκ π.π. βζα ημ πχξ 

εάπνεπε κα γεζ ηδ γςή ημο βζα κα ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζεζ ζςζηά ημ θυαμ ημο 

εακάημο.  Αζθαθχξ, δ έκκμζα ηδξ δεζηήξ, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ εδχ είκαζ 

ζαθχξ εονφηενδ απυ ηδκ κεςηενζηή ακηίθδρδ ηδξ δεζηυηδηαξ, δ μπμία μνίγεηαζ 

απυ έκα αθδνδιέκμ ζφκμθμ ανπχκ ηαζ ηακυκςκ ηαζ παναπέιπεζ ζηδκ 

ανπαζμεθθδκζηή ανεημθμβζηή πανάδμζδ. 

Έπμκηαξ απμζαθδκίζεζ δ Crary, ιε ηα ζοβηεηνζιέκα θμβμηεπκζηά παναδείβιαηα, 

υηζ δ οπενάζπζζδ ηδξ ηεκηνζηήξ ηδξ εέζδξ ζπεηζηά ιε ηδ δοκαηυηδηα, ηδκ μπμία 

πανέπεζ δ θμβμηεπκία βζα ηδκ δεζηή ηαεμδήβδζδ ημο ακαβκχζηδ, πςνίξ, ςζηυζμ, 

κα παίνκεζ ηδ ιμνθή δεζηχκ ηνίζεςκ, πνμτπμεέηεζ ηδκ εονφηενδ έκκμζα ηδξ 

μνεμθμβζηυηδηαξ, ηδκ μπμία οπμζηήνζλε πνμδβμοιέκςξ, επζπεζνεί κα απακηήζεζ ζε 

εκζηάζεζξ ζπεηζηέξ ι‟ αοηή ηδκ πνμτπυεεζδ. 
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 Θ νουβζλα του Τολςτόι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν υπαρξιςτικι ςκζψθ. Ζχει ευρφτατα υποςτθριχτεί ότι θ 
ζννοια του κανάτου ςτο ζργο Being and Time του Heidegger ζχει επθρεαςτεί από τθ ςυγκεκριμζνθ νουβζλα 
του Τολςτόι 
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Απακηά θμζπυκ ζηδκ εβεζνυιεκδ απυ ιζα ζηεκυηενδ έκκμζα μνεμθμβζηυηδηαξ 

έκζηαζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ οπμπνεςηζηή ζφκδεζδ πενζβναθζηχκ ηαζ 

ζοβηζκδζζαηχκ παναιέηνςκ πνμηεζιέκμο κα βίκμοκ ηαηακμδηέξ μζ πνχηεξ. Ζ 

έκζηαζδ παναηδνεί υηζ δ εκάνβεζα ηςκ πενζβναθχκ είκαζ ακελάνηδηδ απυ ηζξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ιαξ ακηζδνάζεζξ. Ζ Crary ακηζηείκεζ υηζ δ έκζηαζδ εα ιπμνμφζε 

κα αθμνά ιυκμ ηδκ ακηίθδρδ ιζαξ ζδέαξ ςξ εζςηενζηή κμδηζηή ακαπανάζηαζδ 

αθθά αηυιδ ηαζ ηυηε δ εκάνβεζα θαίκεηαζ κα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ έκηαζδ ηςκ 

ζοκδέζεςκ πμο μδδβεί ημ θμνέα ηδξ  κα ηάκεζ. Έηζζ δ πνμζπάεεζα κα 

ακαπαναζηαεεί δ εκάνβεζα ιζαξ ζδέαξ ιε ιζα εζςηενζηή κμδηζηή εζηυκα πμο είκαζ 

ακελάνηδηδ απυ εκενβήιαηα πμο πνμηαθείηαζ μ κμοξ κα επζηεθέζεζ -μδδβχκηαξ ζε 

ηνίζεζξ ηαζ ζε πνάλεζξ-, ηαηαννέεζ. Ρμ υηζ ηα πνάβιαηα αοηά ιπμνεί κα ιδκ είκαζ 

ζοβηζκδζζαηήξ θφζδξ, ηαζ έηζζ κα ζοιααδίγμοκ ιε ηδ ζηεκυηενδ ακηίθδρδ ηδξ 

μνεμθμβζηυηδηαξ, εα ιπμνμφζε ιυκμ κα οπμζηδνζπηεί, απυ έκακ οπένιαπμ ηδξ 

ζηεκήξ έκκμζαξ μνεμθμβζηυηδηαξ, ακ ηα παναδείβιαηα ηδξ Crary  ζηα μπμία 

πενζβνάθεηαζ μοζζαζηζηή ζφκδεζδ πενζβναθζηχκ ηαζ ζοβηζκδζζαηχκ ζημζπείςκ 

ιπμνμφζακ κα εεςνδεμφκ παναπθακδηζηά, αθθά  αοηυ είκαζ ηάηζ ημ μπμίμ μ ίδζμξ 

δε ιπμνεί κα ημ εββοδεεί. (BMJ 160-61) 

Πφιθςκα, θμζπυκ, ιε ηδκ  Crary, ελαημθμοεεί κα ζζπφεζ δ δοκαηυηδηα μνζζιέκα 

θμβμηεπκζηά ένβα κα πανέπμοκ δεζηή ηαεμδήβδζδ, δ μπμία δεκ παίνκεζ ηδ ιμνθή 

δεζηήξ ηνίζδξ ηαζ δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιε ημοξ ηνυπμοξ, ιε ημοξ μπμίμοξ 

δμιμφκηαζ μζ πενζβναθέξ ημο ένβμο χζηε κα απεοεφκμκηαζ ζημ ζοκαίζεδια ημο 

ακαβκχζηδ, πνμηαθχκηαξ ιία ζδζυηοπδ ιμνθή ηαηακυδζδξ, δ μπμία εκηάζζεηαζ 

ζημ πθαίζζμ ιζαξ εονφηενδξ ιμνθήξ μνεμθμβζηυηδηαξ ηαζ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, μζ 

μπμίεξ ακαθφεδηακ ζηδκ ανπή ημο αζαθίμο ηδξ.  

 

8.4 Καηά ηνπ εζηθηζκού 

Πημ έηημ ηεθάθαζμ δ Crary επζηίεεηαζ ζηζξ δεζηέξ εεςνίεξ, μζ μπμίεξ 

επζηεκηνχκμκηαζ ζηδ δζαηφπςζδ δεζηχκ ηνίζεςκ, απμηθείμκηαξ  ηδκ δζαιυνθςζδ 

ηαζ ηδκ έηθναζδ ηςκ εοαζζεδζζχκ ηςκ αηυιςκ.  Νζ ζοβηεηνζιέκεξ δεζηέξ 

εεςνίεξ, ηζξ μπμίεξ δ Crary ηαηδβμνεί βζα εζηθηζκό 389 είκαζ  απμηέθεζια ιζαξ 

ζηεκήξ ακηίθδρδξ πενί ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ.  Ανκείηαζ ηδ δέζιεοζδ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηςκ ακηζδνάζεςκ ηςκ οπμηεζιέκςκ απυ ηζξ επζηαβέξ ηςκ 

δεζηχκ ηνίζεςκ  ηαζ ιαξ ηαθεί κα ηαηεοεφκμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ ζηδκ δεζηή 

πένα απυ ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ. 

Αοηυ, ςζηυζμ, δε ζδιαίκεζ, ζφιθςκα ιε ηδκ Crary, υηζ μζ εοαζζεδζίεξ, ηα 

εκδζαθένμκηα ηαζ μζ ακηζδνάζεζξ ιαξ πμο ειπκέμκηαζ απυ ηα ζοκαζζεήιαηά ιαξ 

δεκ ζοβηνμημφκηαζ απυ «μνεμθμβζηά ζεααζηέξ ηακμκζηυηδηεξ», υπςξ δδθχκεζ ιε 

ηδκ πανάεεζδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ ηνζηζηήξ ημο ιοεζζημνήιαημξ ημο Fontane Effi 

Briest, δ μπμία επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ δεζηή ημο ηαεήημκημξ. Αοηυ αηνζαχξ ημ 
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ζδιείμ δζαπςνίγεζ ηδ δζηή ηδξ ηνζηζηή ηδξ αιενμθδρίαξ απυ ηζξ άθθεξ ηνζηζηέξ, 

εκχ δ εζδμπμζυξ δζαθμνά μθείθεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ πενί ηδξ εονφηενδξ ιμνθήξ 

ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ, ηδκ μπμία οζμεεηεί. Π΄ αοηήκ αηνζαχξ ηδκ εζδμπμζυ 

δζαθμνά απμδίδεζ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ Julia Annas οπμζηδνίγεζ έκακ ηνυπμ 

ακάβκςζδξ, μ μπμίμξ απμηνφπηεζ ηδκ δεζηή πμθοπθμηυηδηα ημο ιοεζζημνήιαημξ. 

Ρμ πνυαθδια δεκ είκαζ μζ ανπέξ αθθά μζ ανπέξ πςνίξ ζοκαίζεδια. Κε αάζδ, 

θμζπυκ, ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζφθθδρδ ημο πνμαθήιαημξ, δ ηνζηζηή, ηδκ μπμία αζηεί δ 

Annas ζημκ Θακη ηαηά ηδκ ακάβκςζδ ημο ιοεζζημνήιαημξ, βίκεηαζ πζμ 

εκδζαθένμοζα. 390  Γεκ πνυηεζηαζ απθχξ βζα ιζα επζθμβή ημο ακαβκχζηδ κα 

ακηζιεηςπίγεζ ηζξ δεζηέξ επζθμβέξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ δνχςκ ιε απνυζςπμ ηνυπμ, 

ιε απμηέθεζια κα αθθμζχκεηαζ δ  δεζηή ημο ηαηακυδζδ, αθθά πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ηνζηζηή ζηζξ απυρεζξ ημο Kant, ααζζζιέκδ ζηδκ απμηήνολδ ηδξ ζηεκήξ έκκμζαξ ηδξ 

μνεμθμβζηυηδηαξ, δ μπμία ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ ηακηζακήξ ζηέρδξ, θαίκεηαζ κα 

οπμζηδνίγεζ ηδ δυιδζδ ηδξ δεζηήξ ζηάζδξ ςξ ζδακζηά αθδνδιέκδξ.391 

Ρμ ιήκοια πμο εέθεζ κα ιεηαδχζεζ δ Crary, κμιίγς υηζ απμδίδεηαζ ζημ παναηάης 

απυζπαζια, ημ μπμίμ, ηαοηυπνμκα, ζοκμρίγεζ ηαζ ημ ιήκοια ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ιοεζζημνήιαημξ: «πχξ δ ηαηακυδζδ ημο ηυζιμο, δ μπμία ιαξ επζηνέπεζ κα 

δζαηοπχζμοιε ηαζ κα  εθανιυζμοιε αάζζιεξ ηαζ ζςζηέξ δεζηέξ ανπέξ, απαζηεί 

ημοξ πυνμοξ ιζαξ εηπαζδεοιέκδξ ηανδζάξ». (BMJ 216)  Δπίζδξ, δ Crary επζεοιεί 

κα επζζδιάκεζ υηζ μ εζηθηζκόο, μ μπμίμξ δεκ ειπζζηεφεηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο 

ακηζααίκμοκ ζηζξ ηνέπμοζεξ δεζηέξ πεπμζεήζεζξ, ιπμνεί κα είκαζ ηαηαζηνμθζηυξ 

ηυζμ βζα ηζξ ημζκςκζηέξ ιαξ ζπέζεζξ υζμ ηαζ βζα ηδκ δεζηή ιαξ ζοβηνυηδζδ.  

Ρμ πάζια, ημ μπμίμ πςνίγεζ ημοξ δεζηζζηέξ απυ ηα άημια πμο δεκ απμηδνφζζμοκ 

ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ, δεκ μθείθεηαζ ζε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ εθανιμβήξ ηςκ 

δεζηχκ ανπχκ, αθθά ζε δζαθμνεηζηέξ εζηυκεξ ημο ηυζιμο ζημκ μπμίμ μζ δεζηέξ 

ανπέξ εθανιυγμκηαζ. 

Ρα ιοεζζημνήιαηα πνμηαθχκηαξ ηα ζοκαζζεήιαηά ιαξ, ηαημνεχκμοκ κα ιαξ 

ηαεμδδβήζμοκ δεζηά ιε ηνυπμοξ μνεμθμβζημφξ, ακηζιεηςπίγμκηαξ ημ πνυαθδια 

ημο εζηθηζκνύ, πςνίξ κα ημ πενζβνάθμοκ απθχξ, αθθά πνμηαθχκηαξ 

ζοβηζκδζζαηέξ ακηζδνάζεζξ, μζ μπμίεξ ιαξ επζηνέπμοκ κα έπμοιε  άιεζδ πνυζααζδ 

ζε υρεζξ ημο ηυζιμο, πμο δ εζηθηζηηθή μπηζηή ιαξ ειπμδίγεζ κα ηαηακμήζμοιε. 

Έηζζ ηα ιοεζζημνήιαηα, ελαζηίαξ ηδξ ιμνθήξ ηαζ ημο πενζεπμιέκμο ημοξ, ιπμνμφκ 

κα ιαξ αμδεήζμοκ κα ηαηακμήζμοιε ηαζ κα ακηζιεηςπίζμοιε ημ πνυαθδια ημο 

εζηθηζκνύ.  

Ρμ ζοιπέναζια ηδξ Crary είκαζ υηζ μζ εεςνίεξ πμο επζηεκηνχκμκηαζ ζηζξ δεζηέξ 

ηνίζεζξ είκαζ πνμαθδιαηζηέξ ηυζμ θζθμζμθζηά υζμ ηαζ δεζηά (εζηθηζκόο). Ζ Crary 

θαίκεηαζ κα ζοζπεηίγεζ ιάθθμκ ηδκ επζθακεζαηυηδηα, ηδκ απμθοηυηδηα ηαζ ηδ 
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νδπυηδηα ημο εζηθηζκνύ ιε ηδκ δοζηαιρία ηαζ ηδκ απμθοηυηδηα ηςκ απθχκ 

δεζηχκ ηνίζεςκ.  Υζηυζμ, δ έκκμζα ηδξ δεζηήξ ηνίζδξ ιπμνεί κα είκαζ πμθφ 

εονφηενδ ηαζ ζοκεεηυηενδ. Ζ ηεθζηή ηδξ δζαπίζηςζδ είκαζ υηζ βζα κα λεπεναζημφκ 

μζ δοζημθίεξ, ηζξ μπμίεξ ζδιείςζε παναπάκς, ημ εκδζαθένμκ ζηδκ δεζηή εα 

πνέπεζ κα ζοιπενζθάαεζ πένα απυ ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ, υθμοξ ημοξ ηνυπμοξ ζηέρδξ 

ηαζ μιζθίαξ392 ημο οπμηεζιέκμο, ηαεχξ ηαζ ηζξ πθμφζζεξ ηαζ πμζηίθεξ εοαζζεδζίεξ, 

μζ μπμίεξ ηςδζημπμζμφκηαζ ζ‟ αοημφξ. 

 

8.5 Κξηηηθή ζην έξγν ηεο Crary 

Πημ πθαίζζμ ηδξ ηνζηζηήξ ηδκ μπμία έπεζ δεπεεί ημ εκ θυβς εβπείνδια ηδξ Crary, μ 

Eugene Garver παναθθδθίγεζ ηδ εέζδ ημο Machiavelli, βζα ηδ ζπέζδ πμο οπάνπεζ 

ιεηαλφ ηδξ απυδμζδξ δεζηχκ ζδζμηήηςκ ζημκ άκενςπμ ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

ηςκ πνάλεχκ ημο, ιε ηδκ πναβιαηζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βθχζζαξ ηδκ μπμία 

επζπεζνεί δ Crary, ηαζ ηδ ζφκδεζή ηδξ ιε ηδκ δεζηή, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιέζς 

ηςκ εοαζζεδζζχκ πμο πνμηαθεί δ εηιάεδζδ ηδξ πνήζδξ ηςκ εηθνάζεςκ ηδξ 

βθχζζαξ, επδνεάγμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ υθεξ ηζξ βθςζζζηέξ ιαξ ζηακυηδηεξ. 

Ζ πναβιαηζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βθχζζαξ ηδκ μπμία οζμεεηεί δ ζοββναθέαξ, ιαξ 

εοιίγεζ υηζ, πνάβιαηζ, δ δεζηή εηηείκεηαζ ηαζ πένακ ηδξ εθανιμβήξ δεζηχκ 

εκκμζχκ, ηαεχξ μ παναηηήναξ ιαξ είκαζ πανχκ ζε υθεξ ηζξ βθςζζζηέξ ιαξ 

πναηηζηέξ, υπςξ παναηδνεί μ Garver. Έηζζ, υπςξ ηαζ μ Machiavelli, δ Crary 

πνδζζιμπμζεί ηδκ πναβιαηζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηδ εεςνία ηδξ 

πνήζδξ βζα ηδ ζδιαζία, βζα κα δζεονφκεζ ηδκ δεζηή ζηέρδ, πςνίξ, υιςξ κα 

μδδβδεεί ζημ ζπεηζηζζιυ ηαζ ζηδκ απχθεζα ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, υπςξ 

ζοιααίκεζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Machiavelli. Ξαναηδνεί, ςζηυζμ, μ Garver υηζ ημ 

βεβμκυξ αοηυ δεκ δζηαζμθμβεί ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ δεζηήξ απυ ηδκ Crary ςξ ιζα 

ιμνθή εζηθηζκνύ, ζημ ααειυ πμο αοηή πενζθαιαάκεζ ηδκ εθανιμβή δεζηχκ 

εκκμζχκ. Δπζπθέμκ, μ  Garver ζδιεζχκεζ υηζ δ Crary πενζμνίγεζ ηδ δζενεφκδζδ ηδξ 

δεζηήξ βθχζζαξ ζημοξ θζθμζυθμοξ ιεηά ημκ Wittgenstein, πενζμνίγμκηαξ, 

ηαοηυπνμκα, ηαζ ηα υνζά ηδξ.  

Ακαθμνζηά ιε ηδκ ηφνζα πνμζπάεεζα ηδξ Crary κα δζεονφκεζ ηδκ έκκμζα ηδξ 

μνεμθμβζηυηδηαξ, χζηε κα ζοιπενζθδθεμφκ ζ‟ αοηήκ δ ζοκαζζεδιαηζηή ειανίεεζα 

ηαζ δ δζεφνοκζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ςξ αηέναζεξ μνεμθμβζηέξ εηθνάζεζξ, μ Garver 

ζδιεζχκεζ ιεκ ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο εβπεζνήιαημξ, παναηδνεί, ςζηυζμ, υηζ δ εέζδ 

ηδξ Crary απμδοκαιχκεηαζ  πενζζζυηενμ απ‟ υζμ δ ίδζα εα επζεοιμφζε, ελαζηίαξ 

ηδξ επζζήιακζήξ ηδξ ζπεηζηά ιε ηδ δζεφνοκζδ ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ, υπςξ 

πναβιαημπμζείηαζ ζηδ θμβμηεπκία, υηζ «ηάπμζα είδδ θμβμηεπκζημφ θυβμο (ηαζ υπζ 

θμβμηεπκζηά ένβα) ζςζηά εεςνμφκηαζ υηζ πενζέπμοκ μνεμθμβζηά είδδ δεζηήξ 
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θαζνδήγεζεο, υπζ επεζδή πενζέπμοκ δεζηά επζπεζνήιαηα, αθθά επεζδή ειπθέημοκ 

ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ ηα ζοκαζζεήιαηά ιαξ». Ζ παναηήνδζδ ημο Garver ζπεηζηά 

ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ ηδξ Crary είκαζ υηζ μ υνμξ θαζνδήγεζε παναπέιπεζ 

ζηδ ζηεκυηενδ έκκμζα μνεμθμβζηυηδηαξ.  

Ν Garver επζηνίκεζ, επίζδξ, ηδκ Crary, επεζδή δεκ πνμζεββίγεζ ηαευθμο ηδκ έκκμζα 

ηδξ παναηίκδζδξ. Ζ θμβμηεπκία,  υπςξ οπμζηδνίγεζ μ Garver, εα ιπμνμφζε κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα κα οπμδείλεζ ηνυπμοξ δζεφνοκζδξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ 

παναηίκδζδξ, οπμδεζηκφμκηαξ άθθμοξ πναηηζημφξ ηνυπμοξ θεζημονβίαξ  ηδξ 

βθχζζαξ.  

Ρέθμξ, ιε ηδκ ηνζηζηή ημο o Garver επζζδιαίκεζ υηζ δ Crary ακηζθαιαάκεηαζ ιε 

πενζμνζζιέκμ ηνυπμ ηδκ δεζηή βθχζζα.  Ξενζμνίγμκηαξ ηδ θεζημονβζηυηδηα ηδξ 

δεζηήξ βθχζζαξ ζηδκ παναηίκδζδ ηςκ πνάλεςκ, ζηδκ αλζμθυβδζή ημοξ ηαζ ζηδκ 

έηθναζδ πεπμζεήζεςκ, λεπκά, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, ηδ ζπμοδαία, απυ άπμρδ 

δεζηήξ, δζάζηαζδ ηδξ επζθμβήξ δνάζεςκ ηαζ ηεθζηά ημο ηνυπμο γςήξ.  Αοηή 

αηνζαχξ ηδ δζάζηαζδ μ Garver ανίζηεζ κα πενζέπεηαζ ζηδκ ζδέα ημο Machiavelli 

πενί «απμηεθεζιαηζηήξ αθήεεζαξ», δ μπμία, ηαοηυπνμκα, ιαξ απεθεοεενχκεζ απυ 

ηδκ ηονζανπία ηςκ πεπμζεήζεςκ ηαζ ηςκ επζεοιζχκ πμο, ηαηά ηδ βκχιδ, ημο 

πενζμνίγμοκ ημ ένβμ ηδξ Crary. Δφθμβα ςζηυζμ ηάπμζμξ ακανςηζέηαζ βζα ημ ηί 

ζοιααίκεζ ιε ημκ αιμναθζζιυ ημο Κachiavelli. 

Ζ ηνζηζηή ημο Garver, ηαηά ηδκ άπμρή ιμο, αδζηεί, εκ ιένεζ, ημ ένβμ ηδξ Crary, 

υπζ ίζςξ ηυζμ ζε επίπεδμ θεηηζηυ (ηαεχξ υκηςξ δ επζθμβή ηάπμζςκ υνςκ 

επζηνέπεζ πανακμήζεζξ), υζμ ακαθμνζηά ιε ημ πενζεπυιεκυ ημο ηαζ ηζξ εθανιμβέξ, 

ηζξ μπμίεξ δ ίδζα επζπεζνεί. Θαηά πνχημκ, ακελάνηδηα απυ ηζξ μπμζεζδήπμηε 

ιειμκςιέκεξ δζαηοπχζεζξ ηδξ, δ Crary επζπεζνεί πμθθαπθέξ ακαθφζεζξ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ βζα κα ηαηαδείλεζ ημοξ ζδζαίηενμοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ 

δ θμβμηεπκία ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ δεζηχκ παναιέηνςκ ηςκ 

ηαηαζηάζεςκ ηαζ ηςκ βεβμκυηςκ. Θαηά δεφηενμκ, δεκ είκαζ ειθακέξ πχξ είκαζ 

δοκαηυκ κα ιζθά μ Garver βζα πενζμνζζιυ ηδξ δεζηήξ βθχζζαξ απυ ηδκ Crary, 

υηακ μιμθμβεί υηζ δ πνμζέββζζή ηδξ ζοιπενζθαιαάκεζ ηζξ πεπμζεήζεζξ, ηδκ 

παναηίκδζδ πνάλεςκ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζή ημοξ (ηαηά ηδ βκχιδ ιμο πνυηεζηαζ 

ιάθθμκ βζα εηηίιδζδ πανά βζα αλζμθυβδζδ, ζφιθςκα ιε ηδ δζάηνζζδ ημο Gareth 

Evans πμο παναεέηεζ δ Denham393) ηαζ πχξ υθα ηα παναπάκς δεκ ανημφκ βζα κα 

ζοκεέζμοκ ιζα πνυηαζδ γςήξ. Ρέθμξ, ηαεχξ ημ ένβμ ηδξ Crary πνμζακαημθίγεηαζ 

ιε ζαθήκεζα ζηδ δζεφνοκζδ ηδξ δεζηήξ βθχζζαξ, χζηε αοηή κα ζοιπενζθάαεζ 

δζαηοπχζεζξ, μζ μπμίεξ δεκ απμηεθμφκ ελαβυιεκμ επζπεζνήιαημξ, ήημζ δεζηχκ 

ηνίζεςκ, είκαζ ζαθέξ υηζ δ ακάθοζδ μνζζιέκςκ άθθςκ, ηαηά η‟ άθθα ζδιακηζηχκ, 

παναβυκηςκ ηδξ δεζηήξ βθχζζαξ, υπςξ είκαζ δ αθήεεζα ή ημ βκςζηζηυ οπυααενμ 

ηδξ δεζηήξ βθχζζαξ, δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζημοξ άιεζμοξ ζηυπμοξ  ηδξ ηαζ, ςξ εη 

ημφημο, ζπεηζηέξ ακαθμνέξ απμοζζάγμοκ. 
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Αοηυ πμο εα ιπμνμφζαιε κα παναηδνήζμοιε, παναημθμοεχκηαξ ημ ζοκμθζηυ 

εβπείνδια ηδξ Crary κα δζεονφκεζ ημ πεδίμ ημο δεζημφ θυβμο, είκαζ υηζ, αηυιδ ηζ 

ακ δεπημφιε υηζ μζ πνμτπμεέζεζξ ηδξ ειπθμηήξ ηςκ οπμηεζιεκζηχκ ζηακμηήηςκ 

ηαζ ακηζδνάζεςκ, ηζξ μπμίεξ εέηεζ δ πναβιαηζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βθχζζαξ, 

ζφιθςκα ιε ημκ Wittgenstein, ηαζ δ απαναίηδηδ ειπθμηή ηςκ οπμηεζιεκζηχκ 

πνμεέζεςκ ζε υθα ηα είδδ νκηιηαθώλ ελεξγεκάησλ, ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ημο 

Austin, δζεονφκμοκ ημ πεδίμ ημο δεζημφ θυβμο, ιε ηνυπμ χζηε κα ζοιπενζθάαεζ 

ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ εοαζζεδζίεξ ημο αηυιμο ιαγί ιε ηδκ μνεμθμβζηυηδηά ημο, 

ημ απμηέθεζια δεκ ηαεμνίγεηαζ επανηχξ. Δηηυξ απυ ηζξ ακαθμνέξ ζηα 

θμβμηεπκζηά ένβα, ιέκεζ αδζεοηνίκζζημ ηζ είδμοξ ιμνθή παίνκεζ μ δεζηυξ θυβμξ 

πένα απυ ηα υνζα ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ. Γζα ηδ Denham παίνκεζ ηδ ιμνθή ημο 

θμβμηεπκζημφ ζπήιαημξ ηδξ ιεηαθμνάξ, βζα ημκ McGinn αζζεδημπμζείηαζ ιέζα απυ 

ηδκ πενζβναθή ημο ςναίμο, (ΑΘΑ), βζα ηδ Nussbaum απμδίδεηαζ ιε ηζξ 

πενζβναθέξ ηςκ δεζηχκ ειπεζνζχκ, μζ μπμίεξ ιαξ δζαπαζδαβςβμφκ χζηε κα 

απμηηήζμοιε ηδκ ζηακυηδηα δζάηνζζδξ.  Γζα ηδκ Crary, ςζηυζμ, μ δεζηυξ θυβμξ, 

πένα απυ ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ, παναιέκεζ αδζεοηνίκζζημξ.  Ξανυθμ πμο επζιέκεζ κα 

κμιζιμπμζήζεζ ηδ δζεφνοκζδ ημο δεζημφ θυβμο ιε ηζξ ζηναηδβζηέξ ηδξ 

θζθμζμθζηήξ ηδξ ηεηιδνίςζδξ ηαζ ελαζθαθίγμκηαξ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηά ηδξ, 

πένα απυ ηζξ ακαθμνέξ ηδξ ζε θμβμηεπκζηά ένβα, ηα μπμία παναπέιπμοκ ζ‟ αοηή 

ηδ δζεφνοκζδ ειπθέημκηαξ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ακαβκχζηδ, δεκ ακαθένεηαζ ιε 

ζαθήκεζα ζηδ ιμνθή, ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηα βκςζηζηά επέββοα αοημφ ημο πένακ 

ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ δεζημφ θυβμο. 

Πε βεκζηέξ βναιιέξ, δ πνυηαζδ ηδξ Crary κα δζεονφκμοιε ημ πεδίμ ημο δεζημφ 

θυβμο πένα απυ ηα υνζα ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ, έηζζ χζηε κα ζοιπενζθάαεζ ηζξ 

εοαζζεδζίεξ ημο αηυιμο ηαζ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ημο ακηαπυηνζζδ ζημ 

πμθοζφκεεημ πθέβια ηςκ ειπεζνζχκ, ηζξ μπμίεξ απμηηά, ηαεχξ ζπεηίγεηαζ ηαζ 

αθθδθεπζδνά ιέζς ηδξ βθχζζαξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημοξ μιμίμοξ ημο, 

ζοιθςκεί ιε ηδκ πνυηαζδ ηδξ Nussbaum, δ μπμία ζηδνίγεζ ζηδκ πενζβναθή ηςκ 

ειπεζνζχκ ημο αηυιμο, ηδ ζοιαμθή ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδ δζεφνοκζδ ηδξ ακηίθδρδξ 

ηςκ δεζηχκ υρεςκ ηςκ πναβιάηςκ ηαζ ζηδκ υλοκζδ ηδξ δεζηήξ εοαζζεδζίαξ, δ 

μπμία έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ πνυηθδζδ ηδξ δ ηαηάθθδθδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ 

ακηαπυηνζζδξ. ζμκ αθμνά ηδ Denham, εζζάβμκηαξ ηδκ έκκμζα ηδξ εθηίκεζεο, 

πνμηεζιέκμο κα ζοιπθδνχζεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ηαηακυδζδξ, ηδκ μπμία 

πνμτπμεέημοκ μζ δεζηέξ ηνίζεζξ ηαζ δ μπμία αθμνά ηδκ εοαζζεδζία ημο 

οπμηεζιέκμο ζηζξ ηακμκζζηζηέξ ζοκεήηεξ απμδμπήξ ηδξ ηνίζδξ ηαζ απμδεπυιεκδ, 

ζοβπνυκςξ, ημ εκδεπυιεκμ κα εηθναζημφκ, ζημ πθαίζζμ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ, 

ακηζηνμουιεκεξ απυρεζξ βζα ηα δεζηά παναηηδνζζηζηά, παναπέιπεζ ζηδκ έθθεζρδ 

ηαεμνζζιμφ ηςκ δεζηχκ ζδζμηήηςκ ιέζα ζημ πθαίζζμ ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ. 

Ποβηεηνζιέκα, ιε ηδκ εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ ηδξ εθηίκεζεο, δ Denham ειπθέηεζ 

ζοκαζζεδιαηζηά ημκ εεαηή /ακαβκχζηδ, ηαεχξ ημκ ηαθεί κα οζμεεηήζεζ ηδκ 

μπηζηή βςκία ηαζ ηα δζαθένμκηα ημο «ήνςα», αθθά ηαζ κα ιζιδεεί ηδκ πκεοιαηζηή 

ημο ηαηάζηαζδ, έηζζ χζηε κα ακηζδνάζεζ οπυ ημ πνίζια ηδξ μπηζηήξ ημο «ήνςα».  

Θαηά ηδκ άπμρή ιμο, δ εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ ηδξ εηηίιδζδξ, δ μπμία ηαοηίγεηαζ 

εκ πμθθμίξ ιε ηδκ εκζοκαίζεδζδ, ακηζηαημπηνίγεζ  ηδ δζαπίζηςζδ ηδξ αδοκαιίαξ 
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ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζε αλζμθμβζηέξ απαζηήζεζξ δεζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ, μζ μπμίεξ εα ιαξ επέηνεπακ κα εηηζιήζμοιε πχξ είκαζ ηαζ πχξ εα 

έπνεπε κα είκαζ ηα πνάβιαηα. Κ‟ αοηή ηδκ έκκμζα, κμιίγς υηζ δ Denham έπεζ 

πνμεημζιάζεζ ημ εεςνδηζηυ εβπείνδια ηδξ Crary ηαζ εα ζοιθςκμφζε ιε ηδ 

βεκζηυηενδ ημπμεέηδζή ηδξ. 

Κζα άθθδ ηνζηζηή πνμζέββζζδ ημο εκ θυβς ένβμο ηδξ Crary δζαηοπχκεηαζ οπυ ηδ 

ιμνθή επηά πνμαθδιάηςκ, ηα μπμία επζζδιαίκεζ μ Robert Pippin394 εθέβπμκηαξ  

ημ εβπείνδια ηδξ Crary. Ν Pippin ημπμεεηεί ημ εβπείνδια ηδξ Crary ζηδκ μιάδα 

ζφβπνμκςκ θζθμζμθζηχκ πνμζπαεεζχκ υπςξ είκαζ αοηέξ ηςκ Anscombe, Fhillipa 

Foot, Bernard Williams ηαζ David Wiggins αθθά ηαζ απυπεζνεξ ζδιακηζηχκ 

θζθμζυθςκ ημο πανεθευκημξ, υπςξ ηςκ Hegel ηαζ Nietzsche, κα ανκδεμφκ ηδκ 

φπανλδ εκυξ ιμκαδζημφ ηνζηδνίμο αλζμθυβδζδξ ηςκ πνάλεςκ ηαζ ηςκ πνμζχπςκ. 

Δπζζδιαίκμκηαξ ςξ δζαηνζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζπάεεζαξ ηδξ Crary ηδκ 

ακάδεζλδ ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ζημ πχνμ ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ 

βθχζζαξ, μ Pippin λεηζκά ηδκ ηνζηζηή ημο ακηζπανάεεζδ ακαδεζηκφμκηαξ υ,ηζ 

εεςνεί ςξ αδοκαιίεξ ημο ένβμο. Θαηά πνχημκ, επζζδιαίκεζ ημκ αδφκαιμ 

παναηηήνα ηδξ δζαηφπςζδξ ηδξ εέζδξ ηδξ Crary υηζ δ δεζηή ζηέρδ δεκ 

πνμτπμεέηεζ πάκηα ηδκ εθανιμβή δεζηχκ εκκμζχκ. Ν Pippin οπμζηδνίγεζ υηζ δ 

δζαηφπςζδ είκαζ αδφκαιδ, δζυηζ, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, αθήκεζ πενζεχνζα κα 

ηαοηζζηεί δ δεζηή ζηέρδ, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, ιε ηδκ  εθανιμβή δεζηχκ 

εκκμζχκ, αθθά ηαζ βζαηί δε δέπεηαζ υηζ ηα δεζηά ηαηδβμνήιαηα αθμνμφκ 

ιεηαθοζζηέξ ζδζυηδηεξ. Ν πνμαθδιαηζζιυξ ημο, ςζηυζμ ζπεηζηά ιε ηδ δζαηφπςζδ 

ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εέζδξ ηδξ Crary αθμνά ηαζ ηζξ πζμ εφνςζηεξ δζαηοπχζεζξ ηδξ, 

υπςξ είκαζ εηείκδ, δ μπμία δζαηείκεηαζ υηζ δ δεζηή ζηέρδ δεκ αθμνά ανπζηά ηδ 

δζαηφπςζδ δεζηχκ ηνίζεςκ, δζυηζ εεςνεί υηζ ζε υθεξ βεκζηχξ ηζξ ιμνθέξ ηδξ δ 

εέζδ ηδξ δεκ έπεζ ζαθή ακηίπαθμ, εκχ (ηζ αοηυ ημ ακαθένεζ ςξ δεφηενμ 

πνυαθδιά ημο) δ πνήζδ ημο υνμο εζηθή είκαζ αζαθήξ, ηαεχξ αθήκεζ πενζεχνζα 

κα πενζθαιαάκεηαζ ζ‟ αοηυκ ημ ζφκμθμ ηδξ βθχζζαξ. Πε ηάεε πενίπηςζδ μ Pippin 

αιθζζαδηεί υηζ, αηυια ηαζ θζθυζμθμζ, υπςξ μ Kant, ημπμεεημφκ ηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ 

ζημ ηέκηνμ ηδξ δεζηήξ ημοξ θζθμζμθίαξ.  

 Ρμ ηνίημ πνυαθδια, ημ μπμίμ δζαηοπχκεζ μ Pippin, αθμνά ηδκ έηηαζδ εθανιμβήξ 

ημο ηαηδβμνήιαημξ εζηθόο ηαζ ημ ακ δ εθανιμβή ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ 

πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηζξ ζοβηζκδζζαηέξ πνμζακαημθζζηζηέξ ηδξ ζοκεήηεξ. Ν 

Pippin πενζθαιαάκεζ αηυιδ ζημκ πνμαθδιαηζζιυ ημο ιζα ιμνθή αμνζζηίαξ 

ακαθμνζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ημο υνμο εζηθά ζπλαθέο (morally relevant) αθθά 

ηαζ ιία ακαημθμοεία ηδκ μπμία δζαπζζηχκεζ ακαθμνζηά ιε ηδκ οπμζηήνζλδ εη 

ιένμοξ ηδξ Crary ηδξ ακάθοζδξ ημο ιοεζζημνήιαημξ ηδξ Jane Austen, Sense and 

Sensibility,  απυ ημκ Ryle,  δεδμιέκμο υηζ μ Ryle θαίκεηαζ κα δζαηοπχκεζ δεζηέξ 

ηνίζεζξ βζα ημοξ ήνςεξ ημο ένβμο.  
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Ρμ ηέηανημ πνυαθδια ημο Pippin ακαθένεηαζ ζε μηζδήπμηε εεςνεί ςξ μθίζεδια 

ηοηθζηυηδηαξ ζηδκ πνμζπάεεζα ηδξ Crary κα ελαζθαθίζεζ ηδ ζοιιεημπή ηςκ 

οπμηεζιεκζηχκ ιαξ ηαηδβμνζχκ ζηδκ ακηίθδρδ ακηζηεζιεκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ 

ημο ηυζιμο, ιε ηδ δήθςζδ υηζ δεκ οπάνπεζ μοζζαζηζηά πνυζααζδ ζε ιία 

εκαθθαηηζηή ακηίθδρδ ημο ηυζιμο απαθθαβιέκδ απυ αοηέξ ηζξ οπμηεζιεκζηέξ ιαξ 

ηαηδβμνίεξ. 

Ρμ ιμκηέθμ ηδξ θεζημονβίαξ ιέζα ζε ιία βθςζζζηή ημζκυηδηα ςξ παναδεζβιαηζηυ 

βζα ηδ θεζημονβία ιέζα ζε ιία δεζηή ημζκυηδηα, ημ μπμίμ οπμζηδνίγεζ δ Crary, 

πνμηαθεί ημκ Pippin κα επζζδιάκεζ έκα πέιπημ πνυαθδια, ηαεχξ εεςνεί υηζ μζ 

ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ δεζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πάκμκηαζ ιέζα ζε ιία αδζαιυνθςηδ 

(απυ ηδκ άπμρδ ηςκ ζοκεπεζχκ) «βθςζζζηή ζμφπα». Πημ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια 

εα επακέθες ανβυηενα, βζα κα επζζδιάκς πηοπέξ ηδξ πναβιάηεοζδξ ηδξ Crary, μζ 

μπμίεξ, εκδεπμιέκςξ, πανααθέθεδηακ.  

 Ρμ έηημ ημο πνυαθδια  αθμνά ηδ πνήζδ ημο υνμο «μνεμθμβζηυηδηα» απυ ηδκ  

Crary ηαζ ηδ ζφκδεζδ, ηδκ μπμία επζπεζνεί ιε ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα. Δπεζδή μζ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ιαξ ακηζδνάζεζξ, μζ μπμίεξ, μιμθμβμοιέκςξ ιπμνμφκ μνζζιέκεξ 

θμνέξ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ ηαηακυδζδ ιζαξ ηαηάζηαζδξ, υπςξ δζαηείκεηαζ δ Crary, 

δεκ ελοπδνεημφκ πάκημηε ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαηακυδζδ, βεβμκυξ 

πμο παναδέπεηαζ ηαζ δ ίδζα, παναηηδνίγμκηαξ μνζζιέκα θμβμηεπκζηά είδδ 

«οπμθμβζζηζηά», «ζοκαζζεδιαηζηά», «ακεφεοκα» αηυιδ ηαζ «δζεθεανιέκα», 

εφθμβα πνμηφπηεζ δ ακάβηδ κα οπάνλεζ ηνζηήνζμ επζθμβήξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ 

ηαζ ηςκ εοαζζεδζζχκ, μζ μπμίεξ πνμηαθμφκηαζ ζημκ ακαβκχζηδ ηαζ μζ μπμίεξ 

άθθμηε ζοιαάθθμοκ εεηζηά ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ άθθμηε ηδκ απμπνμζακαημθίγμοκ.  

Ζ Crary δε θαίκεηαζ κα δζαιμνθχκεζ ηέημζμο είδμοξ ηνζηήνζμ, ελ μο ηαζ ημ έηημ 

πνυαθδια, ημ μπμίμ ακηζιεηςπίγεζ μ Pippin ηαζ ημ μπμίμ απμδίδεηαζ ζ‟ έκα 

δοσζιυ/δζπμημιία ηδξ Crary: πνμηαζζαηυ επζπείνδια (ηάηζ πμο άπηεηαζ ηδξ δεζηήξ 

αθήεεζαξ) ή αθήεεζα πμο πνμηφπηεζ απυ ημ αίςια –δεζηή εοαζζεδζία- (ηάηζ πμο 

εα ιπμνμφζε κα ζοιπενζθδθεεί ζε εέιαηα δεζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ δεζηήξ επζθμβήξ). 

Ρμ πνυαθδια ημο Pippin, ιε άθθα θυβζα, ζοκμρίγεηαζ ζηδκ έθθεζρδ ζαθμφξ 

εκαθθαηηζηήξ ιμνθήξ ζε υ,ηζ δ Crary εεςνεί ζηεκή έκκμζα ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ.  

Ρμ έαδμιμ ηαζ ηεθεοηαίμ ημο πνυαθδια ημο Pippin αθμνά ηδ πνήζδ ημο υνμο 

εζηθό κάζεκα εη ιένμοξ ηδξ Crary, υνμ ημκ μπμίμ ζοκακηήζαιε κα βίκεηαζ 

ακηζηείιεκμ ηνζηζηήξ ηαζ απυ ημκ Garver. Θαεχξ μ υνμξ απμδίδεηαζ ζημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ θεζημονβμφκ ηα ιοεζζημνήιαηα πνμηαθχκηαξ ηαηάθθδθεξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ ζημοξ ακαβκχζηεξ, μ Pippin ακανςηζέηαζ πχξ δ 

Crary, έπμκηαξ πνμζπαεήζεζ ηυζμ κα απμιαηνφκεζ ηδκ επζπεζνδιαημθμβία, ηζξ 

ανπέξ ηαζ ημοξ δζαηνζημφξ ηακυκεξ απυ ηδκ δεζηυηδηα, ηχνα είκαζ πνυεοιδ κα 

παναδεπηεί υηζ δ δεζηή ζοιαμθή ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ ιπμνεί κα ζοκμρζζηεί ιέζα 

ζε ηαεμνζζιέκα εζηθά καζήκαηα ηα μπμία μ ακαβκχζηδξ απνξξνθά (υνμξ ηδξ 

Crary  πμο επίζδξ ηαηαηνίκεηαζ απυ ημκ Pippin) απυ ημ ένβμ, ηαζ ιάθζζηα ηδ 

ζηζβιή πμο, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, ηα ιεβάθα ιοεζζημνήιαηα ιαξ πνμηαθμφκ ιζα 

ζοκαζζεδιαηζηή ακηίδναζδ, δ μπμία εα ιπμνμφζε πενζζζυηενμ κα ζοβηνζεεί ιε 
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έκα «λεαυθεια, ιζα ζφβποζδ, έκακ απμπνμζακαημθζζιυ πμο ιπμνεί κα είκαζ 

ηαοηυπνμκα απμηανδζςηζηυξ ηαζ ειπκεοζιέκμξ».395  

Ποκμρίγμκηαξ  ηζξ εκζηάζεζξ ημο Pippin, εα θέβαιε υηζ αοηέξ ακαθένμκηαζ: α) ζε 

ηάπμζα ιμνθή αμνζζηίαξ ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ ημο υνμο «δεζηυ» ηαζ ημοξ 

θακηαζηζημφξ ακηίπαθμοξ πνμξ ημοξ μπμίμοξ απεοεφκεηαζ, α) ζημ δοσζιυ ημκ 

μπμίμ εεςνεί υηζ εέηεζ δ Crary ιεηαλφ ηδξ δζακμδηζηήξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ 

ακηαπυηνζζδξ ημο αηυιμο ζηδκ δεζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηέθμξ, β) ζημοξ υνμοξ 

ημοξ μπμίμοξ πνδζζιμπμζεί, βζα κα πενζβνάρεζ ηδ ζοιαμθή ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ 

ζηδκ δεζηή ιαξ οπυζηαζδ, μζ μπμίμζ, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, αδζημφκ ηαζ 

πενζμνίγμοκ, ηυζμ ηδκ πμθφπθμηδ δζηή ιαξ ακηαπυηνζζδ υζμ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ 

ηςκ κμδιάηςκ, ηα μπμία μ ζοββναθέαξ επζπεζνεί κα ιεηααζαάζεζ ζημκ ακαβκχζηδ 

ηυζμ πενζβνάθμκηαξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ παναηηήνεξ υζμ ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ 

ηαηάθθδθεξ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ. 

Δίκαζ ακαιθίαμθμ υηζ δ ηνζηζηή ημο Pippin ακαδεζηκφεζ μνζζιέκεξ αδοκαιίεξ ηδξ 

εεςνίαξ ηδξ Crary. Ζ αμνζζηία είκαζ ιία απυ αοηέξ. Κε άθθα θυβζα, δεκ μνίγεηαζ ιε 

ζαθήκεζα μ ηνυπμξ, ιε ημκ μπμίμ ζοιιεηέπμοκ ηα ζοκαζζεήιαηα ζηδκ δεζηή 

δζαιυνθςζδ ημο αηυιμο μφηε ηα ιμηίαα, ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα 

οπμζηδνίλμοκ ηζξ αλζχζεζξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ 

ιοεζζηυνδια ιαξ ειπθέηεζ ηαζ ιαξ παναηζκεί δεζηά.  Υζηυζμ, ακαθμνζηά ιε ημ 

εέια ηδξ ζφκδεζδξ ηδξ δεζηυηδηαξ ιε ηδ βθχζζα, δ Crary ηάκεζ ανηεηέξ 

πνμζπάεεζεξ κα δείμεη πςξ, ηαζ απυ αοηή ηαζ ιυκμ ηδκ πανάιεηνυ ημοξ, ηα 

ιοεζζημνήιαηα απμηημφκ δεζηή δζάζηαζδ ηαζ ακηζηεζιεκζηυηδηα.  Ρα 

απμζπάζιαηα, ηα μπμία επζθέβεζ μ Pippin απυ ημ ένβμ ηδξ ηαζ ηα μπμία 

παναπέιπμοκ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ πνμζπάεεζέξ ηδξ, αδζημφκ ηδκ πμζυηδηα ηςκ 

επελδβήζεςκ πμο δίκεζ ζπεηζηά ιε ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα πένα απυ ηα υνζα ηςκ 

δεζηχκ ηνίζεςκ, ηυζμ ιε ηζξ ακαθμνέξ ηδξ ζηζξ επζπηχζεζξ ηςκ απυρεςκ ημο 

Wittgenstein βζα ηδ βθχζζα ηαζ ημ κυδια ζηδκ δεζηή, υζμ ηαζ ηςκ απυρεςκ ημο 

Austin. Γεκ ιαξ αθήκεζ, αηνζαχξ, ιε έκα ηεκυ ηάης απυ ηα πυδζα ιαξ, αθμφ ιαξ 

έπεζ πάνεζ ημ «παθί» ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ βζα ημοξ ήνςεξ ηαζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ, 

απθχξ δε θηάκεζ ιέπνζ ηδ ζαθή δζαηφπςζδ απμηνοζηαθθςιέκςκ ζοιπεναζιάηςκ 

βζα ημ πχξ αηνζαχξ θεζημονβεί δ θζθμζμθία ημο Wittgenstein βζα ηδ βθχζζα ηαζ 

ηδκ δεζηή ηδξ δζάζηαζδ ζηδ θμβμηεπκία. Ξνυηεζηαζ βζα ζοιπενάζιαηα ηα μπμία  

έπμοκ ελαπεεί απυ άθθμοξ θζθμζυθμοξ, μζ μπμίμζ, υπςξ δ Crary, ζοκδέμοκ ηδ 

θζθμζμθία ημο Wittgenstein ιε ηδκ δεζηή ηαζ ηδ θμβμηεπκία. Κζα ηέημζα 

πενίπηςζδ απμηεθεί μ Gibson, μ μπμίμξ ζημ δμηίιζυ ημο ιε ηίηθμ Reading for life 

ακαβκςνίγεζ ηδκ πνμζθμνά ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ πανμπή ακαπαναζηαηζηχκ 

πνμηφπςκ ηα μπμία ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε βζα κα ηαηακμήζμοιε ηα 

ιοεζζημνήιαηα, αθθά ηαζ ημκ ηυζιμ ιαξ, υπςξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, δ γήθεζα 

ζημκ Othelo).  

 

                                                           
395

 Pippin 2000 και 2011: 58  
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πκπεξάζκαηα 

Ιαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ αδοκαιίεξ μζ μπμίεξ επζζδιάκεδηακ, ηυζμ ηαηά ηδκ 

παναημθμφεδζδ ημο εβπεζνήιαημξ ηδξ Alice Crary ζημ αζαθίμ ηδξ Beyond Moral 

Judgment υζμ ηαζ ζηδκ ηνζηζηή δ μπμία αζηήεδηε ημ εκ θυβς αζαθίμ απυ ημκ 

Eugene Garver ηαζ ημκ Robert Pippin, εα επζπεζνήζμοιε κα ζοκμρίζμοιε ηα 

ζοιπενάζιαηα πμο πνμέηορακ απυ ηδ ζογήηδζδ ζπεηζηά ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα 

ηαζ ηδκ μνεμθμβζηυηδηα ηδξ δεζηήξ βθχζζαξ ζημ πχνμ ηδξ δεζηήξ.  Ζ ειπθμηή 

ημο ακενχπμο, ςξ βθςζζζημφ υκημξ, ζηδκ δεζηή ζδιαίκεζ υηζ, ηαοηυπνμκα 

ειπθέημκηαζ  ηαζ αδζάζπαζηα ζημζπεία ηδξ δζάκμζαξ ηαζ ημο παναηηήνα ημο, 

ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ μζ  εοαζζεδζίεξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά 

ημο. Δπζπθέμκ, δ ζοβηεηνζιέκδ θεζημονβία ηδξ δεζηήξ βθχζζαξ απμηοπχκεηαζ ζηα 

θμβμηεπκζηά ένβα, ηα μπμία, πνδζζιμπμζχκηαξ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ ιε 

παναηζκδηζημφξ ζηυπμοξ ζημ επίπεδμ ηδξ ακάβκςζδξ, επζηοβπάκμοκ, 

πνμηαθχκηαξ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ακηαπυηνζζδ ηςκ ακαβκςζηχκ, ηδ δζεφνοκζδ 

ηδξ δεζηήξ δζάζηαζδξ, ζε εκκμζμθμβζηυ ηαζ πναηηζηυ επίπεδμ, πένα απυ ηα υνζα 

ηςκ δεζηχκ ηνίζεςκ. Ν αηνζαήξ ηνυπμξ, ιε ημκ μπμίμ δζαιμνθχκεηαζ ημ πεδίμ ηδξ 

δεζηήξ ιε ηδκ ειπθμηή ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ιαξ ακηαπυηνζζδξ ηαζ ηδκ 

ακαβκχνζζδ υηζ δ βθχζζα έπεζ δεζηή δζάζηαζδ, αθθά ηαζ μ ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ 

ιε ημκ μπμίμ δ δζεονοιέκδ έκκμζα ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, ηδκ μπμία πνμηείκεζ δ 

Crary, επδνεάγεζ ηδκ δεζηή θζθμζμθζηή βκχζδ ηαζ αθήεεζα ηαζ ηδ θμβμηεπκζηή 

ηαηακυδζδ, δεκ δζαηοπχκεηαζ ιε ζαθήκεζα απυ ηδκ Crary. Ζ πναβιάηεοζδ, υιςξ, 

ηςκ κμδιάηςκ ημο ένβμο ημο Wittgenstein ηαζ ημο Austin ηαζ μζ πνμεηηάζεζξ ηςκ 

ακαθφζεχκ ημοξ βζα ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ημο κμήιαημξ ζηδκ 

δεζηή ηαζ ηδ θμβμηεπκία, ααεαίκμοκ ηδκ ηαηακυδζδ ημο ένβμο ημοξ ηαζ 

δζαιμνθχκμοκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ αλζμπμίδζή ημοξ ζε πμζηίθα πεδία ηδξ 

ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ Crary, 

ηονίανπδ εέζδ ηαηέπεζ ημ πεδίμ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Ζ Crary πνδζζιμπμζεί 

παναδείβιαηα θμβμηεπκζηχκ ένβςκ βζα κα δείλεζ ηζξ ζοκέπεζεξ ηςκ εεςνδηζηχκ 

ηδξ πνμηεζιέκςκ ηαζ αοηυ είκαζ, ημοθάπζζημκ, ζοκεπέξ ιε ηδ θζθμζμθία ημο 

Wittgenstein ηδκ μπμία, εκ πμθθμίξ, εθανιυγεζ.  

Κε αάζδ ηζξ πνμηείιεκεξ ηδξ  ιεθέηδξ ιαξ, δ πνμηεζκυιεκδ δζεφνοκζδ ηδξ έκκμζαξ 

ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ, (υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ αιθζζαήηδζδ ηδξ πνμτπυεεζδξ 

ηδξ αθαίνεζδξ) δ μπμία έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ ειπέδςζδ ηςκ εοαζζεδζζχκ ηαζ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ, αθθά ηαζ ηδκ έκηαλδ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ θυβμο (πνυηεζηαζ βζα 

ημοξ πεζζηζημφξ θυβμοξ, ζημοξ μπμίμοξ ακήηεζ ηαζ δ θμβμηεπκία) ζηδκ 

μνεμθμβζηυηδηα, οπμζηδνίγεζ δζηηά ημ ζημπυ ιαξ. Αθεκυξ, επζαεααζχκεζ ηδ 

βκςζηζηή δζάζηαζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ αθεηένμο, παναπέιπεζ ζε ηνυπμοξ 

αλζμπμίδζδξ ηδξ αζςιέκδξ ειπεζνίαξ ηςκ ένβςκ, ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

εκζοκαίζεδζδξ, δ μπμία ιαξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα έπμοιε πθδνέζηενδ 

πνυζααζδ ζηζξ έκκμζεξ ηζξ μπμίεξ οπμδδθχκεζ ζημ ένβμ ημο μ θμβμηέπκδξ ιέζς 

ηςκ δνχςκ ημο ηαζ, επμιέκςξ, κα έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε κμήιαηα 

ηαζ ιμηίαα, ηα μπμία αθμνμφκ ηδκ ηαηακυδζδ ημο ηυζιμο ηαζ ηδξ δεζηή ιαξ 

ακηαπυηνζζδ. 
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Πημ πνχημ ιένμξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ, ημ μπμίμ αθζενχεδηε ζηδκ πανμοζίαζδ ηαζ 

ηδκ ηνζηζηή απμηίιδζδ ηςκ απυρεςκ πμο δζαιμνθχκμοκ ημ ζφβπνμκμ πεδίμ ημο 

θζθμζμθζημφ ζημπαζιμφ ζημ πχνμ ηδξ δεζηήξ, ιε ζδζαίηενδ ακαθμνά ζημ νυθμ 

ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή παζδεία, αθθά ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ 

ηδξ θμβμηεπκίαξ, πνμέηορακ ηα ελήξ ζοιπενάζιαηα. 

Ξανυθμ πμο δζαηδνμφιε απμζηάζεζξ απυ ηδκ απυπεζνα ηδξ Nussbaum κα 

πνμηνίκεζ ηδκ ανζζημηεθζηή δεζηή εεςνία ςξ ηαηαθθδθυηενδ πθαηθυνια 

δζελαβςβήξ ημο δεζημφ δζαθυβμο ιεηαλφ δεζηήξ ηαζ θμβμηεπκίαξ, ζοιιενζγυιαζηε, 

ςζηυζμ, ηζξ ημπμεεηήζεζξ ηδξ, μζ μπμίεξ ζηδνίγμοκ ημ βκςζηζηυ status ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ηαζ ηαεζζημφκ εθζηηυ ημκ παναπάκς δζάθμβμ. Ποβηεηνζιέκα, 

ζοιθςκμφιε ηυζμ ςξ πνμξ ημ βκςζηζηυ νυθμ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, ηα μπμία ηα 

θμβμηεπκζηά ένβα ιαξ ειπκέμοκ, πανέπμκηάξ ιαξ, ιε ιμκαδζηυ ηνυπμ, ηδ 

δοκαηυηδηα κα πνμζεββίγμοιε ηζξ δεζηέξ υρεζξ ανπχκ ηαζ ηακυκςκ ζημ πεδίμ ηδξ 

ακενχπζκδξ πνάλδξ, υρεζξ μζ μπμίεξ ακαδεζηκφμκηαζ ιυκμ ιέζα απυ ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ζοβηεηνζιέκςκ ηαηαζηάζεςκ, ηδ αίςζδ ηςκ ειπθεημιέκςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ δζαιυνθςζδξ ημο ηνυπμο γςήξ ηςκ 

δνχςκ, υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημκ δεζηυ ακενςπμηεκηνζηυ νεαθζζιυ, ημκ μπμίμ 

ακαδεζηκφμοκ μζ δεζηέξ ακαθφζεζξ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ, ηζξ μπμίεξ επζπεζνεί δ 

θζθυζμθμξ. 

Ρμ γήηδια ηδξ ελαβςβήξ ζοιπεναζιάηςκ απυ ηα θμβμηεπκζηά ένβα, ακαθμνζηά ιε 

ηα πνμηάβιαηα ηςκ δζάθμνςκ ηακμκζζηζηχκ δεζηχκ εεςνζχκ, πςνίξ κα 

πνμζδμημφιε υηζ είκαζ δοκαηυκ κα ηνζεεί ζημ πεδίμ ηδξ ιοεζζημνδιαηζηήξ πθμηήξ, 

εεςνμφιε, ςζηυζμ, υηζ ιπμνεί κα απμηηήζεζ κέεξ υρεζξ ηαζ δοκαιζηή, μζ μπμίεξ 

είκαζ δοκαηυκ κα ελαζθαθίζμοκ  επζπεζνδιαημθμβζηή αάζδ βζα ηδκ πεναζηένς 

ζηήνζλδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ δεζηχκ ημπμεεηήζεςκ. Γυκζιδ είκαζ, ζημ ζδιείμ αοηυ, 

δ ημπμεέηδζδ ημο Carroll, μ μπμίμξ πνμζπαεεί κα ακηζιεηςπίζεζ ηα επζπεζνήιαηα 

ηαηά ημο βκςζηζημφ/ιμνθςηζημφ νυθμο ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηαεχξ ηαζ δ ακαθμνά 

ημο ζηα θμβμηεπκζηά κμδηζηά πεζνάιαηα/παναδείβιαηα ςξ ακηίζημζπα ηςκ 

θζθμζμθζηχκ ηαζ ημο είδμοξ ηδξ βκχζδξ, ηδκ μπμία ζοκζζημφκ, δδθαδή ηδκ 

εκκμζμθμβζηή δζαζάθδζδ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ, μζ μπμίεξ 

πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ δεζηέξ ηνίζεζξ. 

Ππεηζηά ιε ημ γήηδια ηδξ δεζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ακ ελαζνέζμοιε ηζξ 

πενζπηχζεζξ ηαηαθακμφξ ακήεζηδξ θμβμηεπκίαξ (π.π. μ Κανηήζζμξ Ληε Πακη η.α.), 

ιε ηδκ έκκμζα ηδξ δζάανςζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ, πενζπηχζεζξ, δδθαδή, ζηζξ 

μπμίεξ μφηε ηα αιζβχξ αζζεδηζηά εεζιζηά ηνζηήνζα θμβμηεπκζηήξ αλζμθυβδζδξ δε 

ιέκμοκ ακεπδνέαζηα, δε εεςνμφιε υηζ μζ δεζηέξ απυρεζξ, ηζξ μπμίεξ πνμαάθθεζ ημ 

θμβμηεπκζηυ ένβμ, εα έπνεπε κα απμηεθμφκ ηνζηήνζμ θμβμηεπκζηήξ ημο 

αλζμθυβδζδξ. Κε άθθα θυβζα, πανυθμ πμο ζοκηαζζυιαζηε ιε ηδκ άπμρδ ημο 

McGinn υηζ δ ακήεζηδ θμβμηεπκία είκαζ, ζε ηεθζηή ακάθοζδ, ηαηή θμβμηεπκία, 
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ςζηυζμ, εεςνμφιε υηζ αοηυ, ημ μπμίμ πανμοζζάγεζ εκδζαθένμκ ζηδκ δεζηή 

δζενεφκδζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ δεκ είκαζ δ θμβμηεπκζηή αλζμθυβδζδ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ ιε αάζδ έκα αηυιδ ηνζηήνζμ (πνμηεζιέκμο βζα ηδκ δεζηή), αθθά μ 

ηνυπμξ γςήξ, μ μπμίμξ πνμηφπηεζ ςξ πνυηαζδ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ηαζ δ 

ζφβηνζζδ αοημφ ημο ηνυπμο γςήξ ιε αημιζηά, ημζκςκζηά ηαζ ηαεμθζηά ιμκηέθα 

γςήξ ηαζ ζοκφπανλδξ. 

Απυ ηδκ απυπεζνα ηςκ Lamarque & Olsen κα απμηθείζμοκ ηδκ ακίπκεοζδ ηδξ 

αθήεεζαξ ζηζξ θμβμηεπκζηέξ πνμηάζεζξ, αθθά ηαζ ηδκ άνκδζή ημοξ κα ηδ 

ζοιπενζθάαμοκ, ιαγί ιε ηδκ δεζηή άπμρδ ημο ένβμο, ζηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζήξ 

ημο, θαιαάκμοιε οπυρδ ιαξ ηδκ πνμεζδμπμίδζδ, δ μπμία απμννέεζ απυ ηδκ 

επζιμκή ημοξ κα πνδζζιμπμζμφκ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ αιζβχξ αζζεδηζηά ηνζηήνζα, 

ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, κα ιδκ απμζηεζνχζμοιε ηδ 

θμβμηεπκία απυ ημοξ ποιμφξ ηδξ ηαζ κα ιδκ ηδκ απμλεκχζμοιε απυ ηα ιέζα πμο 

ιαξ πανέπεζ ςξ ηέπκδ. Αοηή δ πνμεζδμπμίδζδ ιαξ αμδεά κα απμθφβμοιε  ηδ 

πνήζδ «ιμκμεζηζαηχκ θαηχκ» – δεζηχκ εκ πνμηεζιέκς- ηαζ, ακηίεεηα, ιαξ 

οπεκεοιίγεζ υηζ, ελεηάγμκηαξ ηδ θμβμηεπκία ςξ ηέπκδ ιέζα απυ «πμθοεζηζαημφξ 

θαημφξ», ιπμνμφιε κα ακαηαθφπημοιε κέεξ δζαζηάζεζξ δζενεφκδζδξ, 

ελαζθαθίγμκηαξ, ηαοηυπνμκα, ηδκ πνμτπυεεζδ κα ζοιαάθεζ ζηδκ ακάδεζλή ημοξ 

ημ πμθοζφκεεημ πθέβια ηςκ παναβυκηςκ, μζ μπμίμζ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ 

θμβμηεπκζηή δδιζμονβία. 

Σςνίξ κα ζοιθςκμφιε, θμζπυκ, ιε ημκ απμηθεζζιυ ηδξ αθήεεζαξ ηαζ ηδξ δεζηήξ 

απυ ηζξ αλζχζεζξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ απμηίιδζδξ, 396  ζοκηαζζυιαζηε ιε ιζα 

εονφηενδ ηαζ πζμ πμθοδζάζηαηδ αθδεεζαηή εεςνία, δ μπμία επζηνέπεζ ηδ πνήζδ 

ημο υνμο αιήζεηα απυ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ημο θυβμο, ζηακμπμζχκηαξ, ςζηυζμ, 

ηα ηνζηήνζα ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ μνεμθμβζηυηδηαξ. 

Π‟ αοηή ιαξ ηδκ ημπμεέηδζδ, ζπεηζηά ιε ηδ δζεφνοκζδ ημο υνμο  ηδξ αθήεεζαξ 

πένακ ημο επζζηδιμκζημφ ιμκηέθμο, πνήζζιεξ απμδεζηκφμκηαζ μζ ακαθφζεζξ ηυζμ 

ηδξ Denham, ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδ πνήζδ ημο υνμο εηηυξ επζζηήιδξ, 

υζμ ηαζ μζ πνμζπάεεζεξ ηδξ Crary κα δζεονφκεζ ημοξ υνμοξ αληηθεηκεληθόηεηα ηαζ 

νξζνινγηθόηεηα, χζηε κα ζοιπενζθάαμοκ ηαζ πεδία, υπςξ ημ θμβμηεπκζηυ, ζηα 

ακηζηεζιεκζηά είδδ θυβμο. Ξζζηεφμοιε υηζ, πανά ηζξ δζαθμνεηζηέξ ειπεζνίεξ, ημ 

δζαθμνεηζηυ πμθζηζζηζηυ πθαίζζμ δζαπαζδαβχβδζδξ, ηδκ ζζημνζηή ζοβηονία, ημ 

πανάδεζβια ημζκςκζηήξ ζοιαίςζδξ, ημ ένβμ ηδξ Crary, ηαεχξ ηαζ άθθςκ 

θζθμζυθςκ ηδξ αζηβηεκζηασκζηήξ ζπμθήξ ζηέρδξ, ζημοξ μπμίμοξ παναπέιπμοιε, 

πνμηείκμοκ ιζα εφθμβδ δζεφνοκζδ ηδξ βκςζηζηήξ δζάζηαζδξ ηαζ, ζοκαηυθμοεα, 

ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ ηαζ μνεμθμβζηήξ ηδξ αάζδξ, δ μπμία ααζίγεηαζ ζε ημζκέξ 

ζηακυηδηεξ ηαζ ιδπακζζιμφξ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ (ζδζαζηένςξ ζπεηζγυιεκμοξ ιε 
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 Ο όροσ αποτίμθςθ, προτείνεται αναφορικά με τθ λογοτεχνικό εγχείρθμα κακϊσ ςυναντά τον όρο τθσ 
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ηδ βθχζζα) ςξ πνμξ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ιάεδζδξ ηαζ ηδξ ηαθθζένβεζαξ δεζηήξ ζηάζδξ. 

Ρέθμξ, μ νυθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, ζηδκ μπμία ιεηέπεζ ημ άημιμ, 

ηαεχξ ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ αλζχζεζξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ ακάβκςζδξ, ηαζ δ μπμία 

πνμηνίκεηαζ απυ ηδκ πανμφζα ιεθέηδ ςξ ααζζηή δζαδζηαζία ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

ακηαπυηνζζδξ,  εεςνείηαζ ηαζ απυ ηζξ θζθμζμθζηέξ ακαθφζεζξ πμο πνμδβήεδηακ, 

ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ υζμκ αθμνά ηδκ δεζηή απμηίιδζδ ημο δεζημφ 

πνμαθδιαηζζιμφ, ημκ μπμίμ πνμαάθθεζ ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ. Ξζμ ζοβηεηνζιέκα, 

ζδζαίηενα δζαθςηζζηζηέξ, ζπεηζηά ιε αοηυ ημ γήηδια, είκαζ μζ επζζδιάκζεζξ ηδξ 

Denham βζα ηδκ εθηίκεζε, ηδκ μπμία ακηζδζαζηέθθεζ  ιε ηδκ θαηαλόεζε ιε ημ 

ζηεπηζηυ υηζ δ εθηίκεζε ειπθέηεζ ηαζ ζοβηζκδζζαηά ηαζ παναηζκδηζηά 

παναηηδνζζηζηά ηςκ οπμηεζιέκςκ δνάζδξ, ηα μπμία θςηίγμοκ ιε ακακηζηαηάζηαημ 

ηνυπμ ηδκ αλία ηςκ ζημπχκ ηαζ ηςκ ζηυπςκ ημοξ.397 

Ζ Nussbaum, επζπθέμκ, ακ ηαζ εεςνεί ημ νυθμ ηδξ ζοιπάεεζαξ ηαζ ηδξ θακηαζίαξ 

πζμ ηαεμνζζηζηυ, πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίζεζ ηδκ μνεμθμβζηυηδηα ηδξ δεζηήξ 

ημπμεέηδζδξ, οπμζηδνίγεζ υηζ δ εκζοκαίζεδζδ δζαδναιαηίγεζ ηάπμζμ νυθμ  ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ζοιπάεεζαξ, ηδκ μπμία θαίκεηαζ κα οπενααίκεζ, ηαεχξ ακαβκςνίγεζ υηζ 

δ εκζοκαίζεδζδ ζοκδέεηαζ ιε ηδ δνάζδ ημο αηυιμο ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο  

πνμξ ηα έλς. Αοηή δ δνάζδ ηαείζηαηαζ, ηαηά ηδκ εηηίιδζή ιαξ, δοκαηή, υπζ ιέζς 

ηδξ ζφκδεζδξ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ ιε ηδ ζοιπυκζα, υπςξ πνμηείκεζ δ ίδζα δ 

Nussbaum, αθθά ιέζς ηδξ οζμεέηδζδξ ηδξ αθθυηνζαξ μπηζηήξ βςκίαξ ηαζ ηδξ 

αίςζδξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ιαξ, ιε ηα μπμία ζοιιενζγυιαζηε ηδ εέζδ ημο άθθμο. 

Κ‟ αοηέξ ηζξ ημπμεεηήζεζξ ηαηά κμο, ζημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ δζαηνζαήξ 

επζηεκηνχκμοιε ηδκ ένεοκά ιαξ ζε αοημηεθή θμβμηεπκζηά ένβα (νεαθζζηζηά 

ιοεζζημνήιαηα παναηηήνςκ, υπςξ έπεζ πνμακαθενεεί), πνμηεζιέκμο κα 

δζενεοκδεμφκ μζ υνμζ, μζ μπμίμζ ηονίςξ ιαξ απαζπυθδζακ ζημ πνχημ ιένμξ, 

εζηζάγμκηαξ ηδκ πνμζμπή ιαξ ζηδ δεζηή ηαζ θμβμηεπκζηή αθήεεζα, ηδκ δεζηή 

βκχζδ ζηδ θμβμηεπκία ηαζ ημκ δεζηυ νεαθζζιυ. Έιθαζδ, επίζδξ, εα δμεεί ηαζ ζημ 

νυθμ, ημκ μπμίμ δζαδναιαηίγεζ δ εκζοκαίζεδζδ ηυζμ ζηδκ ακάδεζλή ημο ζδζαίηενμο 

κμήιαημξ, ημ μπμίμ  πνμζθαιαάκμοκ μζ πνμδβμφιεκμζ υνμζ ιέζα ζηδ θμβμηεπκία, 

υζμ ηαζ ζηδκ δεζηή ηαθθζένβεζα ηδξ αημιζηήξ, ημζκςκζηήξ ηαζ ηαεμθζηήξ δεζηήξ 

ζηάζδξ γςήξ. Βαζζηυ ηνζηήνζμ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

ιοεζζημνδιάηςκ δεκ ήηακ πνςηίζηςξ δ αζζεδηζηή ημοξ αλία αθθά δ ζοιαμθή ημοξ 

ζηδκ δεζηή ζηέρδ ηαζ δ εκδεπυιεκδ ζοκεζζθμνά ημοξ ζηδκ ακάδεζλδ ηαζ 

δζενεφκδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ. 
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 Βλ. και το 6ο κεφάλαιο, ςελ. 240, όπου θ αντιδιαςτολι τθσ εκτίμθςθσ επιπλζον και με τθν αξιολόγθςθ κατά 
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λειτουργίασ τθσ ενςυναίςκθςθσ όπωσ προκφπτει από τθν ζρευνα ςε λογοτεχνικά ζργα) 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9ν 

 

9. Η Charlotte Brontë θαη ε Jane Eyre. Η ζπγγξαθέαο θαη ε εζηθή ηεο 

persona 

Γζααάγμκηαξ ηδ αζμβναθία ηδξ Charlotte Brontë ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ημ ένβμ ηδξ, 

έπμοιε ηδκ εκηφπςζδ υηζ ηα ιοεζζημνήιαηά ηδξ ακηακαηθμφκ, ςξ έκα ιεβάθμ 

ααειυ, ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηδξ ζοββναθέςξ, δζυηζ, πςνίξ, αέααζα, κα 

απεζημκίγμοκ πζζηά ηδ γςή ή θάζεζξ ηδξ γςήξ ηδξ, ειπενζέπμοκ, υπζ ιυκμ 

αζμβναθζηά ηδξ ζημζπεία, αθθά ηαζ κφλεζξ ηαζ οπμδδθχζεζξ βζα ηδ ζηέρδ, ηδκ 

ροπμθμβία ηαζ ηζξ ανπέξ ηδξ.  Γεκ είκαζ, επμιέκςξ, άζημπμ κα πνμηάλμοιε, πνζκ 

ηδκ ακάθοζδ ένβςκ ηδξ, απυρεζξ, ηζξ μπμίεξ έπεζ δζαηοπχζεζ βζα ηδ ζοββναθέα 

ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ αζμβνάθμοξ ηδξ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, κα παναεέζμοιε 

ιζα ζφκημιδ, αθθά  πενζεηηζηή αζμβναθία ηδξ. 

H  Lyndall Gordon δεκ είκαζ δ πνχηδ αζμβνάθμξ ηδξ Charlotte  Brontë. Ζ 

Elizabeth Gaskell, θίθδ ηδξ Charlotte ηαζ πνχηδ απυ ηζξ πμθθέξ αζμβνάθμοξ πμο 

εα αημθμοεήζμοκ,  ζημ ένβμ ηδξ The Life of Charlotte Brontë, ημ μπμίμ εηδυεδηε 

ημ 1857, αζμβναθμφζε ηδκ ζδζμθοή ζοββναθέα ιε ιζα ηάπςξ νμιακηζηή δζάεεζδ 

ημκίγμκηαξ ηδκ απμιυκςζή ηδξ ζηδκ ενδιζά ημο αάθημο πμο πενζηνζβφνζγε ημ 

παηνζηυ ηδξ ζπίηζ, υπμο πέναζε ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ γςήξ ηδξ. Ζ Gordon 

επζπεζνεί κα απμηαθφρεζ αοηυκ πμο εεςνεί ςξ ηνοιιέκμ παναηηήνα ηδξ Brontë, 

έκα παναηηήνα, μ μπμίμξ απμηαθφπηεηαζ πενζζζυηενμ ιέζα απυ ηα ένβα ηδξ  ηαζ 

θζβυηενμ ιέζα απυ ηδκ αθθδθμβναθία ηδξ, αθθά ηαευθμο ιέζα απυ ηζξ ημζκςκζηέξ 

ηδξ ζοκακαζηνμθέξ, ζηζξ μπμίεξ  οζμεεημφζε ηδ ζοιπενζθμνά πμο ακαιεκυηακ 

απυ ηζξ βοκαίηεξ ηδξ επμπήξ ηδξ, κα βίκεηαζ, δδθαδή, δ ίδζα αυναηδ. Ζ Gordon 

ζζπονίγεηαζ υηζ δ Brontë εκζοκείδδηα επζδίςηε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζοιπενζθμνά, 

δζυηζ, υπςξ  δ ίδζα παναδεπυηακ, ηδξ άνεζε κα πενπαηά  αυναηδ ακάιεζα ζημοξ 

ακενχπμοξ ηαζ κα θακενχκεζ ημκ πναβιαηζηυ ηδξ παναηηήνα ιυκμ ζημ μζηείμ ηδξ 

πενζαάθθμκ ηαζ, υπςξ είκαζ θοζζηυ, ζηα ένβα ηδξ.  Αοηυξ μ αυναημξ παναηηήναξ, 

οπμζηδνίγεζ δ Gordon, ήηακ έκαξ παναηηήναξ βειάημξ πάεμξ, δδθαδή ανζζηυηακ 

ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε ημ βοκαζηείμ ζδεχδεξ ηδξ αζηηςνζακήξ επμπήξ, ημ μπμίμ 

εκεάννοκε ηδκ οπμιμκή ηαζ ηδκ αοημζοβηνάηδζδ. Αοηή δ δζαπίζηςζδ ηδξ Gordon 

ακηακαηθάηαζ ζημκ ηίηθμ ηδξ αζμβναθίαξ ηδξ βζα ηδκ Brontë, Charlotte Brontë, A 

Passionate Life.398 

Ζ Gordon δδθχκεζ υηζ εα πνμζπαεήζεζ κα ακαδείλεζ ηα ζημζπεία ημο παναηηήνα 

ηαζ ηδξ γςήξ ηδξ Brontë, ηα μπμία ηνφαμκηαζ ακάιεζα ζηζξ βκςζηέξ ιανηονίεξ ηαζ 

ζηα ηεηιήνζα. Έκαξ ακαβκχζηδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο αζμβναθζημφ ένβμο ηδξ 
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Gordon απμημιίγεζ ιζα ηυζμ πθμφζζα ηαζ γςδνή εζηυκα ηδξ Charlotte Brontë, 

χζηε, ακ ηα ζημζπεία, ηα μπμία μδδβμφκ ζηα ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ημ 

παναηηήνα ηαζ ηζξ πνμεέζεζξ ηδξ ζοββναθέςξ ηδξ Jane Eyre,  είκαζ αηνζαή, έπεζ 

ηδ εκηφπςζδ υηζ βκςνίγεζ έκα γςκηακυ μκ, ημ μπμίμ έγδζε ιζα ζπεηζηά ζφκημιδ, 

υπζ ηυζμ εοηοπζζιέκδ, αθθά, παν‟ υθα αοηά, βειάηδ απυ ηδκ εηπθήνςζδ 

ζδιακηζηχκ πυεςκ γςή.   

Ζ Brontë αοημπνμζδζμνζγυηακ, ιέζα απυ ηδκ δνςίδα ηδξ Lucy Snowe, 399  ςξ 

«ακαδουιεκμξ παναηηήναξ».  Γεκζηά, έκαξ δζαιμνθμφιεκμξ παναηηήναξ είκαζ 

αέααζμ υηζ έπεζ δεζηυ εκδζαθένμκ, αθμφ ζημπάγεηαζ ιε ηνζηήνζμ ηδκ δεζηή, ηαεχξ 

ελεηάγεζ ζηάζεζξ, ηθίζεζξ, νμπέξ ηαζ ανπέξ, ζοκήεεζεξ, αλίεξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα ηαζ,  

ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Brontë, επζπθέμκ ιε θακηαζία, δ μπμία ιεημοζζχκεηαζ ζε 

ηέπκδ.   Δπζθέβμκηαξ ημ  ανηζυηενμ απυ ηα ιοεζζηυνδιά ηδξ, ηδ Jane Eyre, εα 

επζπεζνήζμοιε κα ακαδείλμοιε αοηυκ ημκ «ακαδουιεκμ παναηηήνα», ημκ μπμίμ 

πνμηείκεζ ζηα ένβα ηδξ δ Brontë ςξ πνυηοπμ, ηαεχξ ηαζ ηζξ δεζηέξ ημο 

ζοκζζηχζεξ, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα δζενεοκήζμοιε ηδκ δεζηή πενζπέηεζα ημο 

ακενχπμο ιέζα απυ ιία αηυιδ πνμζςπζηή ιαηζά, ημο ήνςα - ζοββναθέα, ιζα 

ιαηζά, δ μπμία μνζμεεηείηαζ απυ ζζημνζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ πνμζςπζηέξ ζοκεήηεξ 

ηαζ δεζιεφζεζξ, μζ μπμίεξ ηδκ ηαεζζημφκ ιμκαδζηή ηαζ, βζ‟ αοηυ, ακακηζηαηάζηαηδ. 

Ζ αζμβναθία ηδξ Gordon εα ζοκεπζημονήζεζ αοηή ηδκ πνμζπάεεζα, ηαεχξ, 

θςηίγμκηαξ ημκ κμο ηαζ ημ ζοκαίζεδια ηδξ ζοββναθέςξ ηαζ πανέπμκηάξ ιαξ 

πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ζζημνζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ επμπήξ ηδξ, 

εα απμηεθέζεζ έκα πθαίζζμ ακαθμνάξ ηαζ κμδιαημδυηδζδξ, ακ υπζ εθέβπμο, βζα 

υζα ζοιπενάζιαηα εα ελαπεμφκ απυ ηδκ ακάθοζδ ημο ιοεζζημνήιαημξ, ιε αάζδ 

ημ μπμίμ εα επζπεζνήζμοιε, βζα άθθδ ιζα θμνά, κα δζενεοκήζμοιε ηδκ οπυεεζδ 

ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ.   

 

9.1 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία 

H Charlotte  Brontë ήηακ ημ ηέηανημ παζδί εκυξ ζενέα απυ ηδκ Ηνθακδία ηαζ ιζαξ 

βοκαίηαξ ηδξ ηαθήξ ημζκςκίαξ, ηυνδξ ειπυνμο απυ ηδκ Θμνκμοάθδ.  Ακ ηαζ μ 

παηέναξ ηδξ ήηακ βζμξ ενβάηδ, πήνε ακχηαηδ ιυνθςζδ ζημ Cambridge πάνδ 

ζηδκ πνςημαμοθία εκυξ ζενέα, μ μπμίμξ λεπχνζζε ηδ ενδζηεοηζηή ημο ζδζμθοία ηαζ 

ημκ έζηεζθε ζημ πακεπζζηήιζμ βζα εεμθμβζηέξ ηαζ ηθαζζηέξ ζπμοδέξ. Ρμ γεοβάνζ 

απέηηδζε ζοκμθζηά έλζ παζδζά, πέκηε ημνίηζζα ηαζ έκα αβυνζ. ηακ δ Charlotte 

ήηακ ηεζζάνςκ εηχκ ιεηαηυιζζακ ζημ Haworth, ιία εθχδδ, πςνίξ ζδζαίηενδ 

ημζκςκζηή γςή ηαζ ιε ηαηέξ ζοκεήηεξ οβζεζκήξ, πυθδ, υπμο ζφκημια δ ιδηένα ηδξ 

πέεακε, απυ ηανηίκμ ημο ζημιάπμο, αθήκμκηαξ έλζ ακήθζηα παζδζά, ημ 

ιεβαθφηενμ ιυθζξ επηά εηχκ. Ν εάκαημξ ηδξ ιδηέναξ ηδξ ήηακ ιυκμ μ πνχημξ ζε 

ιία ζεζνά πνυςνςκ εακάηςκ πμο αίςζε δ ζοββναθέαξ ζημ άιεζμ πενζαάθθμκ 

ηδξ, ανπζηά ηςκ δφμ ιεβαθφηενςκ αδεθθχκ ηδξ, ζε παζδζηή δθζηία (ιυθζξ 10-11 

εηχκ) ηαζ ανβυηενα ημο αδεθθμφ ηδξ ηαζ ηςκ δφμ ιζηνυηενςκ αδεθθχκ ηδξ 

                                                           
399

 Από το ζργο τθσ Charlotte Brontë, Villette 



301 

 

(επίζδξ ζοββναθέςκ). Δηηυξ απυ ημοξ εακάημοξ, ιία ζεζνά ιαηαζχζεςκ, ηυζμ 

ζοκαζζεδιαηζηχκ υζμ ηαζ επαββεθιαηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ, ηαεχξ ηαζ δ 

αθμζίςζή ηδξ ζημκ παηένα ηδξ, ζοκεέημοκ έκα ηναπφ πεδίμ ζδζςηζηυηδηαξ, ημ 

μπμίμ ζε ηίπμηε, ςζηυζμ, δεκ εα ηαηααάθεζ ημ αβένςπμ θνυκδια βζα 

αοημέηθναζδ, αοημδδιζμονβία ηαζ ακελανηδζία ηαζ ηζξ ζοκεπείξ πνμζπάεεζεξ ηδξ 

Brontë κα πνμζεββίγεζ ηδκ δεζηή ηαζ ηδκ αθήεεζα ακαβκςνίγμκηάξ ηεξ ςξ 

εειεθζχδδ ζημζπεία ηδξ γςήξ ηδξ.  

Ρυζμ δ ίδζα υζμ ηαζ μζ δφμ ιζηνυηενεξ αδεθθέξ ηδξ εηπαζδεφηδηακ βζα κα 

ενβαζημφκ ςξ παζδαβςβμί, ηαεχξ ηα εζζμδήιαηα ημο παηένα ημοξ δεκ ανημφζακ 

βζα κα ηζξ ζηδνίλμοκ μζημκμιζηά ηαζ έηζζ, εα έπνεπε κα ηενδίζμοκ μζ ίδζεξ ηα πνμξ 

ημ γεζκ. Ρμ επάββεθια αοηυ, οπμηζιδιέκμ ηαζ ηαημπθδνςιέκμ, ζδζαίηενα ζηζξ 

βοκαίηεξ, δεκ ζηακμπμζμφζε ηα πκεοιαηζηά εκδζαθένμκηα ηαζ ηδκ εοθοΐα  ηςκ 

αδεθθχκ Brontë, βεβμκυξ πμο είπε ςξ ζοκέπεζα, ηυζμ δ Charlotte υζμ ηαζ μζ 

αδεθθέξ ηδξ Emily ηαζ  Ann, κα οπμιέκμοκ ιία ακαβηαζηζηή ζοκεήηδ επζαίςζδξ. 

Πηα δζαθείιιαηα ακάιεζα ζηζξ οπδνεζίεξ ημοξ ζε δζάθμνα ζπίηζα, υζμ ηαζ ζημκ 

εθάπζζημ εθεφεενμ πνυκμ ημοξ, υηακ ενβάγμκηακ, δδιζμονβμφκ. Ζ χνζιδ 

ζοββναθζηή δναζηδνζυηδηά ημοξ ένπεηαζ ςξ θοζζηή ελέθζλδ ηδξ παζδζηήξ ηαζ 

εθδαζηήξ δδιζμονβζηήξ θακηαζίαξ, ηδκ μπμία ηα ηνία ημνίηζζα ηαζ μ αδεθθυξ ημοξ 

ηαθθζενβμφζακ, εκ είδεζ παζπκζδζμφ, θηζάπκμκηαξ  αζαθία ιζκζαημφνεξ, ηα μπμία 

ακαθένμκηακ ζε πενζπέηεζεξ πναβιαηζηχκ ηαζ θακηαζηζηχκ Βνεηακχκ 

ελενεοκδηχκ ζε ιαηνζκέξ πχνεξ. Ζ Charlotte, οπμδουηακ ακηνζημφξ παναηηήνεξ, 

βεβμκυξ πμο ηδξ ελαζθάθζγε ηδ δοκαηυηδηα δδιυζζαξ έηθναζδξ. Ανβυηενα, δ 

επζεοιία ηδξ κα λεπενάζεζ ημοξ θναβιμφξ, ημοξ μπμίμοξ έεεηακ μζ θέλεζξ ηαζ δ 

ημζκςκία ζηδκ έηθναζδ ημο ζοκαζζεήιαημξ εα ηδκ μδδβήζεζ ζηδκ ελαζνεηζηή  

εοβθςηηία ιε ηδκ μπμία εηθνάγεηαζ ζηα ιοεζζημνήιαηά ηδξ.  Ζ δζαθμνά ηδξ ιε ημ 

ηίκδια ημο Ομιακηζζιμφ, ημ μπμίμ, επίζδξ, επζδίςηε ηδ δοκαηυηδηα έηθναζδξ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ, υπςξ επζζδιαίκεζ ηαζ δ Gordon, είκαζ υηζ δ Charlotte Brontë δίκεζ 

ηδ δοκαηυηδηα  ζημοξ βοκαζηείμοξ παναηηήνεξ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ ηδξ κα 

εηθνάζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ, βεβμκυξ πμο ζηακδάθζζε ηδκ ημζκςκία ηδξ 

επμπήξ ηαζ είπε ςξ απμηέθεζια κα ηαηδβμνδεεί δ  ίδζα απυ ημοξ μιυηεπκμφξ ηδξ 

ηαζ ημοξ ηνζηζημφξ. Υζηυζμ, αοηυ πμο επεδίςηε δ Brontë ήηακ κα εηθνάζεζ ηδκ 

αθήεεζα πμο δ ίδζα είπε αζχζεζ ηαζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ηα ιοεζζημνήιαηά ηδξ 

έπμοκ ηυζα αοημαζμβναθζηά ζημζπεία.400 Δπεζδή, θμζπυκ, ημ ίδζμ ηδξ ημ ένβμ ιαξ 

επζηνέπεζ κα ακαδείλμοιε ηα ζημζπεία αοηά, ηα μπμία, ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, 

ελοπδνεημφκ ημοξ ζημπμφξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, εα αζπμθδεμφιε ιε ημ πθέμκ 

ακηζπνμζςπεοηζηυ ιοεζζηυνδιά ηδξ, ηδκ  Jane Eyre. 
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 Εκτόσ από το μυκιςτόρθμα Jane Eyre και τα μυκιςτοριματά τθσ Villette και The Professor ζχουν ζντονο 
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9.2 Η ππόζεζε ηνπ έξγνπ 

Ζ ζζημνία είκαζ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, βκςζηή.  Έκα  παζδί ζηα δέηα ημο πνυκζα 

απμιαηνφκεηαζ απυ ημ ζοββεκζηυ ημο πενζαάθθμκ, βζα κα ζηαθεί ζε έκα ίδνοια 

βζα θηςπά παζδζά. Ζ εεία ημο, δ μπμία ήηακ δειέκδ ιε υνημ ζημκ εημζιμεάκαημ 

ζφγοβυ ηδξ υηζ εα ημ ιεβάθςκε ζακ δζηυ ηδξ, παναααίκεζ ημκ υνημ ηδξ ηαζ ημ 

δζχπκεζ απυ ημ ζπίηζ, επεζδή γδθεφεζ ηδκ αθμζίςζδ ημο πεεαιέκμο ζογφβμο ηδξ 

ζημ παζδί ηδξ κεηνήξ αδεθθήξ ημο, ηονίςξ, υιςξ επεζδή μ παναηηήναξ ημο 

παζδζμφ ηδκ ελμνβίγεζ.  Ζ εοεφηδηα ηαζ μ δοκαιζζιυξ ιε ημκ μπμίμ εηθνάγεζ πάκηα 

αοηά πμο ζηέθηεηαζ, πςνίξ κα πενζμνίγεηαζ απυ ηζξ ζοιαάζεζξ ηαζ ημοξ 

ηαεςζπνεπζζιμφξ ηδξ επμπήξ, ελμνβίγμοκ ηδ εεία, δ μπμία είκαζ ήδδ ανκδηζηά 

δζαηείιεκδ απέκακηί ημο, χζηε δεκ δζζηάγεζ κα ημ πενζεςνζμπμζεί απυ ηδκ 

οπυθμζπδ μζημβέκεζα –ηα ηνία θοζζηά ηδξ παζδζά-, κα ημ ηζιςνεί ιε αοζηδνυηδηα 

βζα ακφπανηηα αημπήιαηα ηαζ ηεθζηά κα ημ δζχλεζ, ηαηαδζηάγμκηάξ ημ ζε ιζα 

ιμίνα πμθφ ηαηχηενδ απ‟ εηείκδ πμο, ηυζμ μζ δοκαηυηδηεξ υζμ ηαζ δ ημζκςκζηή 

ημο εέζδ, ανπζηά ημο επεθφθαζζακ. 

Απυ ηδ ζηζβιή πμο ημ παζδί – δ Jane Δyre- ανίζηεηαζ ζημ Ιυβμοκη, ημ ζπμθείμ πμο 

πνμμνίγμκηακ βζα παζδζά μζημβεκεζχκ παιδθχκ εζζμδδιάηςκ, μ ακαβκχζηδξ 

ανπίγεζ κα δζαπζζηχκεζ ηζξ μιμζυηδηεξ ιε ημ πενζαάθθμκ, ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ηα 

αζχιαηα ηδξ Charlotte Brontë.  Πημ Ιυβμοκη δ Jane Eyre εα ζοκακηήζεζ ηδκ ίδζα 

απάκενςπδ ζοιπενζθμνά, ηδκ μπμία ακηζιεηχπζζακ δ Charlotte ιαγί ιε ηδκ Emily 

ηαζ ηζξ δφμ ιεβαθφηενεξ αδεθθέξ ημοξ ζε έκα ακάθμβμ πνμκμζαηυ ζπμθείμ βζα 

παζδζά θηςπχκ ζενςιέκςκ, ζημ Cowan Bridge, υπμο ηα ημνίηζζα οπμζζηίγμκηακ, 

γμφζακ ζε ακεοβζεζκέξ ζοκεήηεξ ηαζ οπμαάθθμκηακ ζε ιζα αοζηδνή πεζεανπία, 

πμο οπμηίεεηαζ υηζ ελοπδνεημφζε ηδ πνζζηζακζηή ημοξ δζαπαζδαβχβδζδ ιε 

ηονίανπδ ηδκ ζδέα ηδξ αοηαπάνκδζδξ. Νζ ζοκεήηεξ ηδξ γςήξ ημοξ ήηακ  

πακμιμζυηοπεξ ι‟ αοηέξ πμο δ Jane Δyre ακηζιεηςπίγεζ ζημ Ιυβμοκη.  Αηυιδ  ηαζ 

δ ιμκαδζηή θίθδ, ηδκ μπμία δ Jane απμηηά, δ Helen, ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημ 

παναηηήνα ηαζ ηα πενζζηαηζηά πμο αθμνμφκ ηδ ιεβαθφηενδ αδεθθή ηδξ 

Charlotte, Maria, δ μπμία ιαγί ιε ηδ δεφηενδ αδεθθή ηδξ Charlotte, Elisabeth, 

αννχζηδζακ ελ αζηίαξ αηνζαχξ αοηχκ ηςκ ζοκεδηχκ ηαζ οπέηορακ ανβυηενα ζηδ 

θοιαηίςζδ πμο εηδήθςζακ ζημ ζπμθείμ, πςνίξ κα έπμοκ ηδκ απαζημφιεκδ 

θνμκηίδα, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδ Helen ημο ιοεζζημνήιαημξ. Ζ Jane, ακηίεεηα 

απυ ηδ Charlotte ηαζ ηδκ αδεθθή ηδξ Emily, πμο ιεηά ημ εάκαημ ηςκ αδεθθχκ 

ημοξ απμιαηνφκεδηακ απυ ηζξ ακεοβζεζκέξ ζοκεήηεξ αοημφ ημο ζπμθείμο ηαζ 

ζοκέπζζακ ζε άθθμ ζπμθείμ ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ, παναιέκεζ ζημ ζπμθείμ ηαζ 

ηαημνεχκεζ κα επζαζχζεζ ηαζ κα μθμηθδνχζεζ ηζξ ζπμοδέξ ηδξ, μζ μπμίεξ ηδκ 

πνμεημίιαγακ βζα ημ ιμκαδζηυ επάββεθια ημ μπμίμ ιζα ημπέθα πςνίξ εζζυδδια 

ιπμνμφζε κα αζηήζεζ εηείκδ ηδκ επμπή, ημ επάββεθια ηδξ παζδαβςβμφ. Κεηά απυ 

έκα ζφκημιμ δζάζηδια πμο ενβάζηδηε ςξ δαζηάθα ζημ ίδζμ ζπμθείμ, δ Jane 

ανίζηεζ απαζπυθδζδ, ςξ παζδαβςβυξ ηδξ ιζηνήξ πνμζηαηεουιεκδξ εκυξ άββθμο 

ανζζημηνάηδ, μκυιαηζ Rochester, ζημ ανπμκηζηυ ημο ζημ Thornfield.  Δηεί,  ακ ηαζ 

ανπζηά αοείγεηαζ ζηδκ πθήλδ ηαζ ηδκ ακία, πανά ηζξ ηαθέξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ, 

ανβυηενα, ιε ηδκ επζζηνμθή ημο ηονίμο ζημ ανπμκηζηυ, απ‟ υπμο ζοκήεςξ 
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απμοζζάγεζ βζα ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα, δ γςή ηδξ απμηηά εκδζαθένμκ. Νζ 

ζογδηήζεζξ ιε ημκ ηφνζμ Rochester ηδξ επζηνέπμοκ κα εηθνάζεζ πθεονέξ ημο 

εαοημφ ηδξ, ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηδξ ροπζηήξ, δεζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ζοβηνυηδζήξ 

ηδξ, μζ μπμίεξ, δζαθμνεηζηά, εα έιεκακ ακέηθναζηεξ θυβς ηςκ παιδθχκ 

απαζηήζεςκ ημο επαββέθιαηυξ ηδξ ηαζ ηδξ ηφνζαξ εκαζπυθδζήξ ηδξ ιε παζδζά, ζημ 

πενζεχνζμ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ ηδξ μζημβέκεζαξ, δ μπμία, ζοκήεςξ, εεςνμφζε ηζξ 

παζδαβςβμφξ ςξ ιία αηυιδ ηαηδβμνία μζηζαηχκ αμδεχκ. Ζ Jane ακηίεεηα 

απμθαιαάκεζ έκα πνμκμιζαηυ status ζημ Thornfield, ηαεχξ δ μζημβέκεζα 

απμηεθείηαζ ιυκμ απυ ηδ ιζηνή πνμζηαηεουιεκδ ηαζ ιαεήηνζά ηδξ, ηδκ μζημκυιμ 

ηαζ ημκ ηφνζμ Rochester, ημκ ιμκαδζηυ άκενςπμ, μ μπμίμξ εα ιπμνμφζε κα ηδκ 

πενζθνμκήζεζ, ζφιθςκα ιε ηα ήεδ ηδξ επμπήξ, πςνίξ ςζηυζμ κα ημ ηάκεζ. Ζ 

δοκαηυηδηα κα ακαπηφλεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ηδξ ηαζ κα εηδδθχζεζ ηζξ ζηέρεζξ 

ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ εθεφεενα, αθθά ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηδκ 

ακηζιεηςπίγεζ μ  Rochester ςξ ζζυηζιή ημο, μδδβμφκ ζηδκ αθθδθμεηηίιδζδ ηαζ, 

ανβυηενα, ζηδκ ενςηζηή έθλδ ηαζ ηδκ αβάπδ ημο εκυξ πνμξ ημκ άθθμ. ηακ μ 

Rochester εεθήζεζ κα επζζθναβίζεζ ηα αιμζααία ημοξ ζοκαζζεήιαηα ιε βάιμ, δ 

εοηοπία ιμζάγεζ κα ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ ακαπκμήξ ηαζ βζα ημοξ δφμ. Ρυηε, υιςξ, 

ένπεηαζ δ ακαηνμπή ιέζα απυ ηδκ απμηάθορδ εκυξ ηαθά θοθαβιέκμο ιοζηζημφ. 

Ν Rochester είκαζ ήδδ πακηνειέκμξ ιε ιία βοκαίηα, δ μπμία έπεζ πάζεζ ηα θμβζηά 

ηδξ ηαζ δ μπμία θζθμλεκείηαζ ζημ πάκς πάηςια ημο πφνβμο οπυ ηδκ επμπηεία ιζαξ 

έιπζζηδξ οπδνέηνζαξ. Ζ απμηάθορδ ημο θμαενμφ ιοζηζημφ, ημ μπμίμ είπε 

ζημζπεζχζεζ ηδ γςή ημο Rochester, απ‟ ηδ ζηζβιή πμο έπεζε εφια ιζαξ 

μζημβεκεζαηήξ πθεηηάκδξ, δ μπμία ημκ ηαηαδίηαγε κα γεζ ιε ιζα ηθδνμκμιζηά ηαζ 

ακίαηα ροπζηά άννςζηδ βοκαίηα, ηαηαζηνέθεζ ημ εζδοθθζαηυ ζηδκζηυ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ. Ζ Jane, ακ ηαζ ηαηακμεί ημ δζηαίςια ημο ακενχπμο πμο αβαπά 

ζηδκ εοηοπία, αδοκαηεί κα παναηάιρεζ ηζξ δεζηέξ ηδξ ανπέξ, μζ μπμίεξ ηδξ 

οπαβμνεφμοκ υηζ μ ιυκμξ ηνυπμξ βζα κα οπάνλεζ ιαγί ημο είκαζ δ έββαιδ ζπέζδ. 

ηακ αοηυ δεκ είκαζ πθέμκ εθζηηυ θυβς ημο πνμτπάνπμκημξ βάιμο, δ Jane 

επζθέβεζ ηδ θοβή.   Ζ ακαπχνδζή ηδξ απυ ημ Thornfield πναβιαημπμζείηαζ ηνοθά  

ηαζ ιε δναιαηζηυ ηνυπμ, ηυζμ θυβς ημο ζπαναβιμφ ηαζ ηςκ δφμ ιπνμζηά ζημ 

αδζέλμδμ ζημ μπμίμ έπεζ μδδβδεεί δ ζπέζδ ημοξ υζμ ηαζ θυβς ηδξ θοβήξ ηδξ Jane 

πνμξ ημ άβκςζημ.   Δλακηθδιέκδ απυ ηζξ επχδοκεξ πενζπέηεζεξ ηαζ ηζξ ηαημοπίεξ δ 

Jane ανίζηεζ ηαηαθφβζμ ζημ ζπίηζ εκυξ ζενέα, ημο Saint John, μ μπμίμξ γεζ ιαγί ιε 

ηζξ δφμ αδεθθέξ ημο.  Γέπεηαζ ηδ θζθμλεκία ηδξ μζημβέκεζαξ, δ μπμία ηδξ ζχγεζ ηδ 

γςή, πςνίξ κα απμηαθφρεζ ηδκ ηαοηυηδηά ηδξ, εκχ μ Saint John ηδξ δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα ενβαζηεί ζε έκα ιζηνυ ζπμθείμ θηςπχκ ημνζηζζχκ, ημ μπμίμ 

θεζημονβεί οπυ ηδκ επίαθερή ημο.   Ανβυηενα, έκα βνάιια απυ ημκ ηεθεοηαίμ 

επζγχκηα εείμ ηδξ Jane απμηαθφπηεζ υηζ μ ζενέαξ ηαζ μζ αδεθθέξ ημο  είκαζ 

λαδέθθζα ηδξ. Ρμ βνάιια ηδκ εκδιενχκεζ ηαζ βζα ηδκ πενζμοζία ημο εείμο ηδξ, δ 

μπμία πενζένπεηαζ ζηδκ ηαημπή ηδξ ιεηά ημκ εάκαηυ ημο. Έηζζ, δ Jane ανίζηεηαζ 

ιε ιία οπμθμβίζζιδ πενζμοζία ηςκ 20.000 θζνχκ, πμζυ πμο ηδξ ελαζθαθίγεζ ιία 

άκεηδ ηαζ ακελάνηδηδ γςή. Ζ Jane επζθέβεζ κα ιμζναζηεί ηδκ πενζμοζία ηδξ ιε ηα 

λαδέθθζα ηδξ ηαζ ηαθεί πίζς ζημ ζπίηζ ηζξ ελαδέθθεξ ηδξ, μζ μπμίεξ, απνυεοια, 

είπακ ακαβηαζηεί κα ενβαζημφκ ςξ παζδαβςβμί ιαηνζά απυ ημ ζπίηζ ημοξ.  Ρμ 
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δίθδιια ηαζ δ εζςηενζηή πάθδ, πμο ακηζιεηςπίγεζ δ Jane, υηακ μ ελάδεθθυξ ηδξ 

ηήξ γδηά, βζα πμθθμζηή θμνά ιεηά ηζξ επακεζθδιιέκεξ ανκήζεζξ ηδξ,  κα ημκ 

αημθμοεήζεζ ςξ ζφγοβυξ ημο ζηδκ Ηκδία, υπμο μ ίδζμξ επζεοιεί κα αθμζζςεεί ζε 

ζεναπμζημθζηυ ένβμ, ηδ ααζακίγμοκ ηαζ δεκ ηδξ επζηνέπμοκ κα απμθαζίζεζ, ιέπνζ 

ηδ ζηζβιή πμο αημφεζ, ιε ηνυπμ ιοζηδνζαηυ, ηδ θςκή ημο Rochester, μ μπμίμξ 

ηδκ ηαθεί ημκηά ημο. Ζ δναιαηζηυηδηα ηδξ έηηθδζδξ, ηαεχξ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα 

ζοκαζζεήιαηά ηδξ απέκακηί ημο δεκ έπμοκ αθθάλεζ ηαευθμο, έκα πνυκμ ιεηά ηδκ 

θοβή ηδξ απυ ημ Thornfield, ηάκμοκ ηδ Jane κα ακηαπμηνζεεί ζημ ηάθεζια ηαζ κα 

ζπεφζεζ βνήβμνα ημκηά ημο, ηαεχξ επζεοιεί δζαηαχξ κα ιάεεζ ακ είκαζ ηαθά. Ρμ 

εέαια πμο ακηζηνίγεζ, υηακ πθδζζάγεζ ημ Thornfield, είκαζ ηνμιαηηζηυ. Ρμ 

ανπμκηζηυ είκαζ ηαηεζηναιιέκμ πθήνςξ απυ πονηαβζά. Απυ κηυπζμοξ ιαεαίκεζ βζα 

ημ αηφπδια πμο πνμηάθεζε ηδκ ηαηαζηνμθή ημο ζπζηζμφ, υηακ δ κεηνή πθέμκ 

ζφγοβυξ ημο έααθε θςηζά ζημ ζπίηζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αοημηηυκδζε, βζα ημκ 

ηναοιαηζζιυ ημο Rochester, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πονηαβζάξ, μ μπμίμξ ημο 

ζημίπζζε ηδκ υναζδ ηαζ ημ έκα ημο πένζ, ηαεχξ ηαζ  βζα ηδ ιεηαηυιζζδ ηςκ 

εκμίηςκ ζε έκακ άθθμ πφνβμ πμο επίζδξ δζέεεηακ ζε ηηήια ημοξ ιέζα ζε δάζμξ.   

Σςνίξ ηαιζά ηαεοζηένδζδ θηάκεζ εηεί ηαζ ανίζηεζ ημκ Rochester απανδβυνδημ 

απυ ηδ θοβή ηδξ ηαζ ηζξ άηανπεξ πνμζπάεεζέξ ημο κα ηδ ανεζ.  Ραοηυπνμκα, 

υιςξ, ημκ ανίζηεζ πζηνυπμθμ ηαζ απυιαηνμ απυ ημκ ηυζιμ ελαζηίαξ ηδξ ακαπδνίαξ 

πμο ημο άθδζε δ πονηαβζά. Ζ Jane δεκ έπεζ πθέμκ ηακέκα θυβμ κα ιέκεζ ιαηνζά 

ημο. Ρμ βεβμκυξ ηδξ επζζηνμθήξ ηδξ ανηεί βζα κα λακαγεζηάκεζ ηδκ ηανδζά ημο 

Rochester ηαζ κα εθπίζεζ πάθζ υηζ ιπμνεί κα ανεζ ηδκ εοηοπία ιαγί ηδξ. Ρμ 

ιοεζζηυνδια μθμηθδνχκεηαζ, υηακ ημ γεοβάνζ εκχκεζ επίζδια ηδ γςή ημο. 

 

9.3 Ηζηθή θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο  Jane Eyre 

Ξαν‟ υθμ πμο  δ οπυεεζδ  ημο ένβμο δεκ ανηεί βζα κα ημ δζαηνίκεζ απυ ηα άθθα 

νμιακηζηά ιοεζζημνήιαηα ηδξ επμπήξ ημο, δ ακάβκςζή ημο  δζαθφεζ μπμζαδήπμηε 

αιθζαμθία βζα ηδ θμβμηεπκζηή ημο αλία.  Ρμ ιοεζζηυνδια ηδξ Charlotte Brontë 

ακήηεζ ζημκ δοηζηυ θμβμηεπκζηυ ηακυκα, δζυηζ, ηαοηυπνμκα ιε ηζξ ηονίανπεξ 

θμβμηεπκζηέξ ζοιαάζεζξ ηδξ επμπήξ, υπςξ είκαζ ημ διενμθμβζαηυ φθμξ ηαζ μζ 

ζοπκέξ απμζηνμθέξ ηδξ ζοββναθέςξ ζημκ ακαβκχζηδ, δ πνήζδ ηδξ 

πνςημπνυζςπδξ αθήβδζδξ ιαξ επζηνέπεζ ηδκ άιεζδ πνυζααζδ ζηζξ ζηέρεζξ ηαζ 

ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ ηεκηνζηήξ δνςίδαξ, δ μπμία ηαοηίγεηαζ ιε ημκ αθδβδηή, 

εκχ, ζοβπνυκςξ, ελαζθαθίγεζ ημ νεαθζζιυ ηαζ ηδκ αθδεμθάκεζα. Νζ ακαθφζεζξ 

ηςκ ζηέρεςκ ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηδξ δνςίδαξ, μ πθμφημξ ηςκ πενζβναθχκ, 

αηυιδ ηαζ ηςκ θεπηυηενςκ ηαζ πζμ ακεπαίζεδηςκ ζοθθμβζζιχκ ηαζ ιεηαπηχζεχκ 

ηδξ, ηαεχξ ηαζ μζ ηυζμ δζεζζδοηζηέξ ηαζ εφζημπεξ παναηδνήζεζξ ηαζ ηνίζεζξ ηδξ βζα 

ηα μοζζχδδ γδηήιαηα ηδξ γςήξ, ορχκμοκ  ημ ένβμ ζαθχξ πάκς απυ ημ ιέζμ υνμ 

ηδξ θμβμηεπκίαξ ηδξ επμπήξ ημο. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά,  δ απμηφπςζδ ημο 

παναηηήνα ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ, αθθά ηαζ ηςκ άθθςκ πνμζχπςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

ζηέρεςκ ηαζ ηςκ δζθδιιάηςκ ημοξ, θένκεζ ζηδκ επζθάκεζα ηζξ αλίεξ ηαζ ηζξ 

κμμηνμπίεξ πμο ηαεμδδβμφκ ηζξ επζθμβέξ ημοξ ηαζ ηαεμνίγμοκ ηδ δζαιυνθςζδ ημο 
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πθαζζίμο ηδξ δνάζδξ ημοξ ηαζ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιε πνυζςπα, ηαηαζηάζεζξ, 

αθθά ηαζ ηδκ ημζκςκία βεκζηυηενα.  Ζ ζοββναθέαξ δεκ παίνκεζ ζαθή εέζδ 

ακαθμνζηά ιε ηζξ επζθμβέξ ηςκ παναηηήνςκ ηδξ.  Κε οπμδδθχζεζξ ηαζ κφλεζξ βζα 

ηα ηνζηήνζα ηςκ επζθμβχκ ημοξ, πενζζζυηενμ ηα θςηίγεζ ηαζ θζβυηενμ ηα ηνίκεζ, 

αθήκμκηαξ αοηή ηδκ ηνζηζηή επελενβαζία ζημκ ακαβκχζηδ, μ μπμίμξ είκαζ θοζζηυ 

κα πνμπςνήζεζ ζε ζοβηνίζεζξ ηαζ αλζμθμβήζεζξ. 

Ζ δεζηή ηδξ ίδζαξ ηδξ Charlotte Brontë ήηακ, μοζζαζηζηά, έκα ζοβηνμοζζαηυ 

ηνάια απυ ιμκαπζζιυ ηαζ οπαημή ζημ ηάθεζια ηδξ θφζδξ, δ μπμία ηδκ ηαθμφζε 

κα οπεναεί ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ γςήξ ηδξ ηαζ κα ιδκ ανκδεεί ημκ εαοηυ ηδξ, υπςξ 

απαζημφζε απυ ηζξ βοκαίηεξ δ αζηηςνζακή επμπή. Ρμ ιοεζζηυνδια Jane Eyre, 

ακηακαηθχκηαξ πθήεμξ αζμβναθζηχκ ζημζπείςκ ηδξ ζοββναθέςξ, εηθνάγεζ, 

ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ ημ δεζηυ ηαζ ημζκςκζηυ πνυηοπμ, ημ μπμίμ είπε δ Charlotte 

Brontë βζα ηδ βοκαίηα. 

Ζ Jane Eyre δεκ εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί έκα ζοιααηζηά ενδζηεουιεκμ άημιμ.  

Απυ ηδκ παζδζηή ηδξ δθζηία, δ ζηθδνή πναβιαηζηυηδηα εκυξ ηυζιμο πςνίξ αβάπδ 

βζα εηείκδ δεκ ηδκ μδδβεί ζηδ θοβή απ‟ αοηυκ, αθθά ζε ακαγήηδζδ ηνυπςκ κα 

ακηεπελέθεεζ ζηζξ δοζημθίεξ. Ρδκ απάκηδζδ ηδξ ηδ δίκεζ μ μνεμθμβζζιυξ, δ 

αηαθάκηεοηδ πίζηδ ζηδκ ηνίζδ ηδξ βζα ακενχπμοξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ ηαζ μ 

πναβιαηζζιυξ.  Γκςνίγεζ υηζ δ εζθζηνίκεζα ηαζ δ εοεφηδηα, δ μπμία παναηηδνίγεζ ηδ 

ζοιπενζθμνά ηδξ απυ ηδκ παζδζηή ηδξ δθζηία, είκαζ ηα ιυκα ιέζα πμο ηδξ 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ αηεναζυηδηα ημο ιμκαδζημφ ζηδνίβιαηυξ ηδξ ζ‟ αοηή ηδ γςή, 

ημο εαοημφ ηδξ. Γεκ ηδξ θείπμοκ μζ αλίεξ. Ζ θζθαθήεεζα είκαζ ζίβμονα ιία απυ 

αοηέξ. Γεκ οζμεεηεί, ςζηυζμ, ηδκ οπενααηζηή πνζζηζακζηή πνμζέββζζδ ημο 

ηυζιμο, υπςξ δ ιεηέπεζηα θίθδξ ηδξ Helen, μφηε ημκ ακαπςνδηζζιυ ημο ζενέα 

λαδέθθμο ηδξ. Γζα ηδ Jane Δyre δ γςή μθείθεζ κα είκαζ ιεζηή ειπεζνζχκ ηαζ 

ειπεδςιέκδ ζημκ ηυζιμ. Αηυιδ ηζ υηακ κμιίγεζ υηζ εα πεεάκεζ απυ ηδκ 

ελάκηθδζδ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ  πενζπθάκδζήξ ηδξ ζηδκ φπαζενμ ηαζ ηδκ έηεεζή 

ηδξ ζημ ηνφμ ηαζ ηδκ πείκα, πμο αημθμφεδζακ ηδ θοβή ηδξ απυ ημ Thornfield, 

ζηζξ ηεθεοηαίεξ ηδξ ζηέρεζξ δζαηνίκεηαζ έκαξ αβκςζηζηζζιυξ. Ζ δεζηή ηδξ ζηάζδ  

ειπκέεηαζ πενζζζυηενμ απυ ιζα ζηνμθή πνμξ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ θφζδξ πανά πνμξ 

ιία ααέααζδ ιεηαθοζζηή πναβιαηζηυηδηα, εκχ κςνίηενα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

επίζηερήξ ηδξ ζημ Gateshead (ζπίηζ ηδξ εείαξ ηδξ), δεκ έπεζ δζζηάζεζ  κα 

ηαηαθενεεί ηαηά ημο νςιαζμηαεμθζημφ ιμκαπζζιμφ, ηάκμκηαξ ηδ ζηέρδ υηζ δ 

ελαδέθθδ ηδξ, δ μπμία ζηυπεοε κα αθζενςεεί ζ‟ αοηυκ, εα έεααε ημ ιοαθυ ηδξ. 

Γεκ οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ μ Θευξ είκαζ ιένμξ ηδξ εζηυκαξ ηδξ βζα ημκ ηυζιμ ηαζ 

ηδ γςή, ηάπμζεξ απυ ηζξ αλίεξ ηδξ άθθςζηε είκαζ απυννμζα αοημφ πμο εεςνεί εεσηυ 

κυιμ, υπςξ δ κμιζιμπμίδζδ ηδξ ζπέζδξ ημο γεφβμοξ ιε ημ ιοζηήνζμ ημο βάιμο, 

αθθά είκαζ, επίζδξ, αθήεεζα υηζ δ απμθοηυηδηα ιε ηδκ μπμία ενιδκεφεζ υ,ηζ εεςνεί 

ςξ επζηαβέξ ημο εείμο κυιμο ηαζ δ αθμζίςζδ ιε ηδκ μπμία οπαημφεζ ανπέξ ηαζ 

αλίεξ, οπμδδθχκμοκ ηδκ ακάβηδ ηδξ κα ζοβηνμηήζεζ ημκ εαοηυ ηδξ ακαγδηχκηαξ  

αηθυκδηα εειέθζα, ηαεχξ ηεθζηά μ ίδζμξ ηδξ μ  εαοηυξ απμηεθμφζε ημ ιμκαδζηυ 

ηδξ ζηήνζβια.  



306 

 

Ρμ απμηέθεζια αοηήξ ηδξ ζοβηνυηδζδξ είκαζ έκαξ εαοηυξ, μ μπμίμξ δζαηνίκεηαζ 

βζα ηδκ αοημβκςζία ημο, ηαεχξ δζαεέηεζ επίβκςζδ ηςκ πενζμνζζιχκ ημο, υπςξ ημ 

πανμοζζαζηζηυ ηαζ δ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ, αθθά ηαζ ηςκ ηθίζεςκ ηαζ 

δοκαημηήηςκ ημο, υπςξ μζ πκεοιαηζηέξ ανεηέξ ηαζ βκχζεζξ, υπςξ, επίζδξ, ηαζ 

ζζπονά ενείζιαηα ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, αοημέθεβπμ, βεκκαζμδςνία, αηαθάκηεοηδ 

πίζηδ ζε ανπέξ ηαζ αλίεξ, υπςξ δ δζηαζμζφκδ, δ εζθζηνίκεζα, ημ εάννμξ, δ 

ακζδζμηέθεζα, δ αβάπδ ηαζ δεζηή αηεναζυηδηα. Αοηή δ αοημβκςζία μδδβεί ηδκ 

δνςίδα ζε  πθήνδ ζοκαίζεδζδ ημο πνμμνζζιμφ ηδξ.  Έηζζ, υηακ δ Jane ανίζηεηαζ 

ακηζιέηςπδ ιε ημ δίθδιια κα αημθμοεήζεζ ημκ ελάδεθθυ ηδξ ζηδκ Ηκδία ςξ 

ζφγοβυξ ημο ηαζ κα αθζενχζεζ ηδ γςή ηδξ ζε ζεναπμζημθζηυ ένβμ, ή ςξ 

ακελάνηδηδ βοκαίηα, βκςνίγεζ υηζ δ έθθεζρδ ζογοβζηήξ αβάπδξ εα απαζημφζε κα 

απανκδεεί έκα ιένμξ ημο εαοημφ ηδξ, ημ ιένμξ εηείκμ πμο πζζηεφεζ υηζ μζ 

ζογοβζηέξ ζπέζεζξ έπμοκ κυδια φπανλδξ, ιυκμ εθυζμκ οπάνπεζ αβάπδ.  Ζ Jane δε 

δζζηάγεζ κα εοζζάζεζ ημκ εαοηυ ηδξ, κα ημκ πνμζθένεζ μθυηθδνμ ζε έκα ακχηενμ 

ζημπυ, αθθά δεκ είκαζ δζαηεεεζιέκδ κα ημκ πάζεζ, κα ημκ ανκδεεί ή κα ημκ 

αθθμηνζχζεζ. Ζ αηεναζυηδηά ηδξ είκαζ ιδ δζαπναβιαηεφζζιδ. Ζ ιμκμδζάζηαηδ 

μπηζηή ημο πνέμοξ βζα έκακ ακχηενμ πνμμνζζιυ, υπςξ εηθαιαάκεζ μ ελάδεθθυξ 

ηδξ ημ ζεναπμζημθζηυ ημο ένβμ ηαζ δ απυθοηδ ηαζ ιδ δζαπναβιαηεφζζιδ οπαβςβή 

υθςκ ηςκ άθθςκ δζαζηάζεςκ ηδξ φπανλδξ ζ‟ αοηυκ, είκαζ δ μπηζηή εκυξ 

αηνςηδνζαζιέκμο, ακμθμηθήνςημο εαοημφ, ζημκ μπμίμ μ ιαναζιυξ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ έπεζ παναπςνήζεζ έδαθμξ ζηδ ζηθδνυηδηα ηαζ ζημκ δεζπμηζζιυ. 

Ζ Jane υιςξ δζαεέηεζ έκα πθμφζζμ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηαζ ιζα ζοκαζζεδιαηζηή 

κμδιμζφκδ, δ μπμία ηδξ επζηνέπεζ κα δζαηνίκεζ ηζξ αδοκαιίεξ ηδξ θφζδξ ημο 

ελαδέθθμο ηδξ ηαζ, έηζζ, κα ημκ ακηζιεηςπίζεζ ςξ ίζμ ιε αοηήκ, δζαηδνχκηαξ ηδκ 

αοημηέθεζά ηδξ ηαζ ηδκ αηεναζυηδηα ημο παναηηήνα ηδξ. Πημκ δζάθμβμ ιεηαλφ ηςκ 

δφμ λαδεθθζχκ βίκεηαζ αζζεδηή δ ακηζπανάεεζδ ακάιεζα ζηδκ άηαιπηδ θμβζηή 

ηαζ ζηδκ εοαζζεδζία ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ:   «…δεκ είκαζ ημ αζήιακημ επζιένμοξ 

άημιμ – μ άκενςπμξ ιε ηα εβςζζηζηά ακενχπζκα αζζεήιαηα – αοηυξ πμο ιε 

εκδζαθένεζ κα ζογεφλς· μ ζεναπυζημθμξ είκαζ»401 θέεζ μ Saint John. «Κπμνχ κ‟ 

ακηέλς ζηδ ζοκείδδζδ υηζ ηάεε ημο πάδζ εα είκαζ ιζα εοζία ζημ αςιυ ηςκ ανπχκ 

ημο; πζ. Αοηυ εα ήηακ έκα ηεναηχδεξ ιανηφνζμ»,402 ακαθμβίγεηαζ δ Jane. 403 

Έπμοιε, υιςξ, ήδδ δεζ ημκ έθεβπμ πμο ιπμνεί κα αζηήζεζ δ δνςίδα πάκς ζε αοηά 

ηα ζοκαζζεήιαηα,  υηακ ένπμκηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ανπέξ, ηζξ μπμίεξ εηείκδ 

εεςνεί  εειεθζχδεζξ ηαζ ζοζηαηζηέξ ημο είκαζ ηδξ, βζα κα αιθζηαθακηεοημφιε, 

έζης ηαζ θίβμ, ζπεηζηά ιε ημ πμζμξ εηθνάγεζ μνευηενδ ζηάζδ γςήξ. Ζ Jane έπεζ 

μθμηθδνςιέκμ ζενανπζηυ πθαίζζμ ανπχκ ηαζ αλζχκ, ηαζ ζηδκ ημνοθαία ααειίδα 

ανίζηεηαζ δ αηεναζυηδηα ημο εαοημφ. Αοηή δ αηεναζυηδηα ήηακ πμο απέηνερε ημ 

                                                           
401

 Μπροντζ 1997: 534  
402

  το ίδιο, 533 
403

Ανάγλυφα αναδφεται θ ακαμψία αυτισ τθσ λογικισ ςτο φφοσ τθσ πρόταςισ του για γάμο προσ τθν Jane 
«Μου χρειάηεται μια ςφηυγοσ: θ μόνθ βοθκόσ που κα μποροφςα να επθρεάηω αποτελεςματικά όςο ηω και να 
διατθριςω ολοκλθρωτικά ωσ τον κάνατο». το ίδιο,  534 



307 

 

ζθάικα αξρώλ404 ζηδκ πενίπηςζδ ημο Rochester ηαζ αοηή είκαζ πμο απμηνέπεζ ηαζ 

ηχνα ημ ζθάθια ηνίζδξ405 ζηδκ πνυηαζδ βάιμο ημο λαδέθθμο ηδξ.  

Ρμ ιοεζζηυνδια μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ εεηζηή ακηαπυδμζδ ηςκ μνεχκ επζθμβχκ 

ηδξ δνςίδαξ ημο. Κζα γςή, δ μπμία ζοκηίεεηαζ απυ επζθμβέξ οπαβμνεοιέκεξ απυ 

έκακ ζοκεηηζηυ, εκδιενςιέκμ απυ ηδκ ηνέπμοζα πναβιαηζηυηδηα ηαζ οπεφεοκμ 

ηνυπμ γςήξ, δ μπμία βειίγεζ ζζβμονζά ηαζ ήνειδ αεααζυηδηα ηδκ δνςίδα πμο ημκ 

αζχκεζ, δεκ ιπμνεί πανά, εθυζμκ ηαζ μζ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ ημ επζηνέπμοκ, κα 

μδδβεί ζε εοηοπή έηααζδ ηδ γςή ημο πνμζχπμο πμο ηδ δζάβεζ. Έηζζ, δ Charlotte 

Brontë ημπμεεηεί ηδκ δνςίδα ηδξ, ζημ ηέθμξ ημο ιοεζζημνήιαηυξ ηδξ, ζημ 

πενζαάθθμκ πμο πμεεί δ ροπή ηδξ, δίπθα ζημκ αβαπδιέκμ ηδξ Rochester. Νζ 

επζθμβέξ ηδξ Jane ακηαιείαμκηαζ, δ  οπμηζεέιεκδ φανζξ ημο Rochester (υηακ μ 

Rochester αρδθά ηδ βκχιδ ημο ηυζιμο αηυιδ ηαζ ηδξ εηηθδζίαξ βζα ηδ ζφκαρδ 

δζπθμφ βάιμο «ηαζ ηδ βκχιδ ηςκ ακενχπςκ εβχ ηδκ αρδθχ»406) ηζιςνείηαζ, ηαζ 

έηζζ δδιζμονβείηαζ μ ημζκυξ ηυπμξ πμο ημοξ εκχκεζ, ηαεχξ μζ δφμ ημοξ 

ζοκακηχκηαζ ζημ ιεζμδζάζηδια, ημ μπμίμ μζ ακαεεςνήζεζξ ημοξ ημφξ μδδβμφκ. Ζ 

έκςζή ημοξ επζζθναβίγεζ ηδκ εοηοπία ημοξ, ηαζ ιάθζζηα ιία εοηοπία νεαθζζηζηή ηαζ 

ιε  δζάνηεζα, υπςξ αοηή πμο ανιυγεζ ζε άημια δμηζιαζιέκα ηαζ 

ζοκεζδδημπμζδιέκα, υπςξ είκαζ μζ ήνςέξ ιαξ. 

Brontë πνμζθένεζ ζημοξ ακαβκχζηεξ ηδξ έκα πνυηοπμ βοκαίηαξ εκ ηδ βεκέζεζ 

ημο, υπςξ ήηακ ηαζ δ ίδζα, ηαεχξ έπθαεε ζηαδζαηά ημ παναηηήνα ηδξ ιέζα απυ 

πνυηοπα, ηονίςξ ακηνζηά, ανπέξ, υπςξ δ οπμπνέςζδ πνμζθμνάξ ζημοξ βμκείξ, 

αλίεξ, υπςξ δ εθεοεενία ηαζ δ ακελανηδζία ηαζ αζχιαηα πμο μζ ζοκεήηεξ ηδξ 

επμπήξ ηδξ ηαζ μζ επζθμβέξ ηδξ ηήξ πνυζθενακ, υπςξ  δ εενιή οπμδμπή ημο 

ένβμο ηδξ απυ άκηνεξ ηαζ βοκαίηεξ ηδξ επμπήξ ηδξ, ηα ακεηπθήνςηα πάεδ ηδξ βζα 

ημ άθθμ θφθμ, μζ απμβμδηεφζεζξ αθθά ηαζ μζ εηπθδνχζεζξ ηςκ ζηυπςκ ηδξ, 

ηονίςξ ιέζα απυ ημ ένβμ ηδξ. Ραοηυπνμκα, δ Brontë οπμδείηκοε ζηζξ βοκαίηεξ 

ηδξ επμπήξ ηδξ έκα ηνυπμ κα οπάνλμοκ ζηδκ ημζκςκία ημοξ ιε αοημκμιία ηαζ 

ακελανηδζία, ηαζ ζημοξ άκηνεξ ηδξ επμπήξ ηδξ ιζα θςκή πμο ιπμνμφζε κα 

μδδβήζεζ, υζμοξ ήεεθακ κα αημφζμοκ, χζηε κα δμοκ ηζξ βοκαίηεξ ηδξ γςήξ ημοξ 

ηαζ ηδξ επμπήξ ημοξ ςξ ζζυηζια υκηα ιε δοκαηυηδηεξ, ηζξ μπμίεξ ηα ήεδ ηαζ μζ 

πνμηαηαθήρεζξ ημοξ ζοζηυηζγακ ηαζ ηαηαδίηαγακ ζε αδνάκεζα. Πημοξ ακαβκχζηεξ 

ημο ζήιενα δ ακάβκςζδ ηδξ Jane Eyre πνμζθένεζ ιζα μθμηθδνςιέκδ πνυηαζδ 

γςήξ.  Ξαναηδνμφιε ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ παναηηήνα ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

ηαηαηηχκηαζ ακενχπζκεξ ζδζυηδηεξ, υπςξ δ εζθζηνίκεζα, δ ενβαηζηυηδηα, δ 

επζιμκή, δ ζηαεενυηδηα ζημκ ζηυπμ ηαζ, ηέθμξ, δ πνμζθμνά ημο εαοημφ, πςνίξ 

ηδκ παναίηδζδ απυ ηδκ πνμζπάεεζα εηπθήνςζδξ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο, αθθά, 

ακηίεεηα, ζε ιζα πμνεία εαοιαζηήξ ζζμννμπίαξ, δ μπμία ηαεζζηά ημ δεηλ ηέπκδ 

ζζυηζιδ ιε εηείκδ πμο ηαευνζζε ηδ δζαπνμκζηή αλία ημο ένβμο ηδξ Charlotte 

Brontë. 
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9.4 πκπεξάζκαηα 

Ρμ ιοεζζηυνδια Jane Eyre είκαζ έκα άνηζμ ηεπκζηά ένβμ, έκα νεαθζζηζηυ 

ιοεζζηυνδια παναηηήνςκ ιε εκδζαθένμοζα πθμηή, βειάηδ ακαηνμπέξ, πμο 

δζαηδνμφκ αδζάπηςηδ ηδκ πνμζμπή ημο ακαβκχζηδ, εκχ, ηαοηυπνμκα, δ 

αθδβδιαηζηή ηεπκζηή ηδξ πνςημπνυζςπδξ ακάβκςζδξ, δ μπμία ιμνθμπμζείηαζ ιε 

ηδκ ακάβκςζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ αθδβήηνζαξ απυ ημ  διενμθυβζυ ηδξ, ζοιαάθθεζ ζηδκ 

αθδεμθάκεζα ηαζ ηδκ παναζηαηζηυηδηα ηςκ βεβμκυηςκ, εζςηενζηχκ ηαζ 

ελςηενζηχκ, δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ ακαβκχζηδ κα ηαοηζζηεί ιε ηδκ δνςίδα 

ηαζ κα οζμεεηήζεζ ηδκ μπηζηή ηδξ βςκία, βζα κα ηαηακμήζεζ ζοιαάκηα ηαζ 

ηαηαζηάζεζξ, ηα μπμία είκαζ απμιαηνοζιέκα, ημπζηά ηαζ πνμκζηά, απ‟ αοηυκ.   Ρμ 

ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια απυ ηδ γςή ηδξ δνςίδαξ, ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ ημ 

ιοεζζηυνδια, ηαεζζηά εθζηηή υπζ ιυκμ ηδκ επζζήιακζδ επζθμβχκ ηαζ ζηάζεςκ 

γςήξ, αθθά ηαζ ηςκ ζοκεπεζχκ αοηχκ ηςκ επζθμβχκ, έηζζ χζηε κα ζηζαβναθδεεί 

ιζα μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ημο βοκαζηείμο πνμηφπμο, ημ μπμίμ πνμαάθθεζ δ 

ζοββναθέαξ.  Ν ακαβκχζηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ηνίκεζ ηα βεβμκυηα ηαζ ηδ 

ζηάζδ ηςκ δνχςκ απέκακηζ ζ‟ αοηά ηυζμ απυ ηδ ζημπζά ηςκ δνχςκ υζμ ηαζ απυ 

ηδ δζηή ημο ζημπζά.  Πηδκ αοζηδνή πνμζήθςζδ ζηζξ ανπέξ ηαζ ηζξ αλίεξ, μζ μπμίεξ 

οπαβμνεφμοκ ζηδ Jane κα πκίλεζ ηδ θςκή ηδξ ηανδζάξ ηδξ ηαζ κα οπαημφζεζ ηδ 

θςκή ηδξ ζοκείδδζήξ ηδξ, υηακ θεφβεζ απυ ημ Thornfield, μ ακαβκχζηδξ 

δζαηνίκεζ ηαζ ιζα οπεναμθζηή, ίζςξ, οπενδθάκεζα ηαζ ιζα αζηυπαζηδ αζαζφκδ 

(αθμφ έααθε ζε ηίκδοκμ ηδκ ίδζα ηδξ ηδ γςή), ιζα αζαζφκδ, ςζηυζμ, δ μπμία  

δζηαζμθμβείηαζ απυ ημκ πανμνιδηζζιυ ηδξ δθζηίαξ ηδξ εζημζάπνμκδξ δνςίδαξ, 

αθθά ηαζ ηζξ αιθζαμθίεξ ηδξ βζα ηδ δφκαιδ ηδξ εέθδζδξ πμο ιπμνμφζε κα ζηδνίλεζ 

ιζα ηυζμ δφζημθδ επζθμβή. 

Θαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ελζζηυνδζδξ ηδξ γςήξ ηδξ Jane Eyre, ακανςηζυιαζηε ακ 

είκαζ δοκαηυκ κα οπάνπμοκ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηυζμ αηέναζμζ παναηηήνεξ, 

ηυζμ δοκαηή εέθδζδ, ηυζμ πνυεοιδ αμφθδζδ κα εοζζάζεζ ημκ εαοηυ ηδξ ζηδ 

ζηνάηεοζδ ζ‟ έκακ ακχηενμ ζημπυ. Ζ ίδζα δ ζοββναθέαξ, υιςξ, ηαοηίγεηαζ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ι‟ αοηυ ημ πνυηοπμ πμο πνμαάθθεζ, ηαεχξ δζαεέηεζ ηζξ 

πενζζζυηενεξ απυ ηζξ ηονίανπεξ ανεηέξ ηδξ δνςίδαξ ηδξ. Έηζζ, δ ελζζηυνδζδ ηδξ 

γςήξ ηδξ δνςίδαξ ηδξ είκαζ ιία πανμοζίαζδ γςήξ ζε  πνμζμιμίςζδ. Κε δεδμιέκα 

ημ ημζκςκζηυ ηαηεζηδιέκμ, ηα ήεδ ηαζ ηζξ πνμηαηαθήρεζξ ηδξ επμπήξ, αθθά ηαζ 

έκα ζενανπδιέκμ αλζαηυ ζφζηδια μζ ήνςεξ ηαθμφκηαζ κα ακηεπελέθεμοκ ζηζξ 

πνμηθήζεζξ ηδξ γςήξ. Απνυαθεπηεξ ηαηαζηάζεζξ, ακαηνμπέξ ηαζ δζθήιιαηα 

ακηζιεηςπίγμκηαζ απυ μθμηθδνςιέκμοξ παναηηήνεξ ιε νεαθζζιυ ηαζ ζοκέπεζα.  Ρμ 

ιυκμ πμο πνεζάγεηαζ μ ακαβκχζηδξ, βζα κα θηάζεζ ζηδ δζαηφπςζδ δεζηχκ 

ηνίζεςκ, είκαζ έκα ζοκεζδδημπμζδιέκμ οπυααενμ απμδμπήξ ααζζηχκ ακενχπζκςκ 

ακαβηχκ ζακ αοηέξ πμο ακαβκςνίγεζ μ John Kekes ζημ αζαθίμ ημο  Enjoyment.407 

Ρέημζεξ ακάβηεξ είκαζ, αθεκυξ εηείκεξ δ ζηακμπμίδζδ ηςκ μπμίςκ πνμζηαηεφεζ ηδκ 

ηαθή  θοζζηή ηαηάζηαζδ  ημο μνβακζζιμφ ιαξ ηαζ αθεηένμο, ααζζηέξ ροπζηέξ, 

πκεοιαηζηέξ  ηαζ ημζκςκζηέξ ακάβηεξ, υπςξ δ ζοκηνμθζηυηδηα ηαζ δ δνειία, δ 
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εηηίιδζδ ηαζ μ ζεααζιυξ, δ ακαγήηδζδ ημο μοζζαζηζημφ κμήιαημξ ηδξ γςήξ, δ 

θνμκηίδα βζα ιζα πμθζηζζιέκδ γςή, δ μπμία ελαζθαθίγεζ, πένα απυ ηδκ απθή 

ζοκηήνδζδ ηδξ γςήξ, ηάλδ ηαζ αζθάθεζα, δίηαζδ ηαηακμιή ηδξ ενβαζίαξ, 

θεζημονβζηυ δζηαζσηυ ζφζηδια, εηπαίδεοζδ ηαζ ηαθθζένβεζα.  

Ρμ ζοβηεηνζιέκμ οπυααενμ είκαζ εηείκμ, ημ μπμίμ ιαξ επζηνέπεζ κα ηνίκμοιε 

εθθεζιιαηζηή ηδκ δεζηή ζοβηνυηδζδ ημο ελαδέθθμο ηδξ Jane Eyre ηαζ 

δζηαζμθμβδιέκδ ηδκ αβακάηηδζδ ηςκ αδεθθχκ ημο ζημ άημοζια ηδξ απάκενςπδξ 

πνυηαζήξ ημο ζηδ Jane κα ημκ αημθμοεήζεζ ςξ βοκαίηα ημο ζημ ζεναπμζημθζηυ 

ημο ένβμ, αθμφ δ πνυηαζή ημο ααζζγυηακ ζηδκ ζδζμηέθεζα ηαζ υπζ ζηα 

ζοκαζζεήιαηα, υπςξ εα έπνεπε κα ζοιααίκεζ.  Ακελάνηδηα απυ ημ βεβμκυξ υηζ 

ηαθεί ηδ  Jane κα εοζζάζεζ ηδ γςή ηδξ ζηδκ οπδνεζία εκυξ εονφηενμο ηαζ ίζςξ 

εοβεκέζηενμο ζηυπμο, δ πνάλδ ημο ηνίκεηαζ ςξ ακήεζηδ ιε αάζδ ηα δεζηά 

ηνζηήνζα, ηα μπμία εέηεζ μ ίδζμξ μ δζηυξ ημο ηνυπμξ  γςήξ ηαζ ιζαξ ενδζηείαξ πμο 

ήεεθε ζηδκ ημζκςκία ημο βάιμο κα ιεηέπεζ ημ γεφβμξ ιε υθδ ημο ηδκ φπανλδ, 

ζςιαηζηά, ροπζηά ηαζ πκεοιαηζηά. Ζ Jane θαίκεηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα δζαηνίκεζ 

ημκ ηφπμ απυ ηδκ μοζία ηαζ κα ακαβκςνίγεζ πυηε ημ έκα δζαπςνίγεηαζ απυ ημ άθθμ, 

δεκ ανίζηεηαζ υιςξ ζηδ εέζδ εηείκδ πμο εα ηδξ επέηνεπε κα αιθζζαδηήζεζ ημκ 

ηφπμ, ηαεχξ μ ηνυπμξ ηδξ γςήξ ηδξ  ηαζ δ δεζηή ζοβηνυηδζδ, ζηδκ μπμία έπεζ 

ααζζζηεί δ δζαιυνθςζδ ημο εαοημφ ηδξ,  δεκ ηδξ επζηνέπμοκ κα οζμεεηήζεζ ημ 

δζαπςνζζιυ ημοξ μφηε  πνμξ υθεθμξ ημο ηφπμο (βζ αοηυ ανκείηαζ ηδκ πνυηαζδ ημο 

λαδέθθμο), μφηε  πνμξ υθεθμξ ηδξ μοζίαξ (βζ αοηυ ηαζ δ άνκδζδ ζημκ 

Rochester).  

Βθέπμοιε, θμζπυκ, υηζ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ιμζναγυιαζηε ημκ ίδζμ ηνυπμ γςήξ, ή 

έκα ακάθμβα ζενανπδιέκμ αλζαηυ ζφζηδια ιε ηδκ δνςίδα ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ 

ήνςεξ ημο ιοεζζημνήιαημξ, δεκ ιαξ ειπμδίγεζ κα δζαιμνθχζμοιε δεζηέξ ηνίζεζξ 

ζπεηζηά ιε ηδ ζοιπενζθμνά ηαζ ηζξ επζθμβέξ ηςκ πνμζχπςκ ημο ένβμο ιε αάζδ 

ηυζμ  ημοξ δζημφξ ημοξ υνμοξ υζμ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ακ ημ επζεοιμφιε, ιε αάζδ 

ημοξ δζημφξ ιαξ, ηαζ μζ ηνίζεζξ ιαξ κα είκαζ επανηχξ δζηαζμθμβδιέκεξ ηαζ ζζπονέξ. 

Δλεηάγμκηαξ, θμζπυκ, έκα νεαθζζηζηυ ιοεζζηυνδια, ημ μπμίμ ακήηεζ ζε ιζα ηυζμ 

απμιαηνοζιέκδ απυ ηδ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα επμπή, παναηδνμφιε υηζ 

επαθδεεφμκηαζ μζ πνμζδμηίεξ υζςκ ακαβκςνίγμοκ  ζηδ θμβμηεπκία ηδ δοκαηυηδηα 

κα ζοιαάθθεζ ζηδκ υλοκζδ ηδξ δεζηήξ εοαζζεδζίαξ, ηδ δοκαηυηδηα κα εθέβπεζ ηζξ 

δεζηέξ επζθμβέξ ηυζμ ηςκ θμβμηεπκζηχκ δνχςκ υζμ ηαζ ηςκ ακαβκςζηχκ, αθθά 

ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα ελαζθαθίγεζ ζημοξ ακαβκχζηεξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ κα 

απμηημφκ δελζυηδηεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ακαπυζπαζηα δειέκεξ ιε ηδ δζαιυνθςζδ 

δεζηχκ πνμζςπζημηήηςκ  πμο έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδξ γςήξ ημοξ ημ επ δελ βζα υθμοξ 

ημοξ ακενχπμοξ. 

Ζ πνςημπνυζςπδ ηαζ άθθμηε ηνζημπνυζςπδ αθήβδζδ επζηνέπεζ ζημκ ακαβκχζηδ 

κα έπεζ πνμκμιζαηή πνυζααζδ ζηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ήνςα ηαζ  

δζεοημθφκεζ ηδκ ηαφηζζδ ιαγί ημο, ζοκηεθχκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ζηδ 

ιεηαηυπζζδ ηδξ μπηζηήξ ημο βςκίαξ, ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ.  

Ζ δζαδζηαζία αοηή είκαζ απαναίηδημ ζημζπείμ βζα κα δζαηοπχκμοιε ηζξ δεζηέξ ιαξ 
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ηνίζεζξ ιε ζεααζιυ ζηδκ πνμζςπζηυηδηα ηαζ ηζξ πνμζςπζηέξ επζθμβέξ ημο άθθμο 

πνμζχπμο, πςνίξ, ςζηυζμ, κα ιαξ ζηενεί ηδ δοκαηυηδηα κα ακαβκςνίγμοιε ημκ 

πνμζςπζηυ ημοξ παναηηήνα ηαζ, επμιέκςξ, κα θαιαάκμοιε ζμαανά οπυρδ ιαξ 

ηδκ ακαβηαία πνμτπυεεζδ ηδξ ιδ πανααίαζδξ ηςκ ααζζηχκ ακενχπζκςκ 

ακαβηχκ.  Απ‟ ηδκ άθθδ, ημ ζηακυ πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ γςήξ ηςκ 

ιοεζζημνδιαηζηχκ πνμζχπςκ, ημ μπμίμ ηαθφπηεζ δ αθήβδζδ, πανέπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ζημκ ακαβκχζηδ κα εθέβλεζ ηυζμ ηζξ πνμζςπζηέξ υζμ ηαζ ηζξ 

ημζκςκζηέξ ηαζ δεζηέξ επζθμβέξ ηαζ ζηάζεζξ γςήξ ηςκ δνχςκ,  αθθά ηαζ κα ηζξ 

ζοβηνίκεζ ιε ηζξ δζηέξ ημο επζθμβέξ, ηζξ μπμίεξ ιπμνεί, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ κα  ηζξ 

εθέβλεζ,  κα ηζξ αιθζζαδηήζεζ  ηαζ, ζε ηάεε  πενίπηςζδ, κα πνμαθδιαηζζηεί ηαζ, 

εκδεπμιέκςξ, κα ακαεεςνήζεζ πμθθέξ απ‟ αοηέξ, ααζζζιέκμξ ζε θυβμοξ, μζ μπμίμζ 

εθέβπμκηαζ απυ ηνζηήνζα νεαθζζηζηυηδηαξ, μνεμθμβζζιμφ ηαζ ζοκεηηζηυηδηαξ, 

χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα ζηδνίλμοκ ηζξ ζοκαβυιεκεξ δεζηέξ ηνίζεζξ ηυζμ ςξ πνμξ 

ηδκ δεζηή ζοιπενζθμνά  ηςκ δνχςκ υζμ ηαζ ημο ίδζμο ημο ακαβκχζηδ.408  

Δπεζδή  δ θμβμηεπκία είκαζ πνμκμιζαηυ πεδίμ απμηφπςζδξ ηδξ ζοθθμβζηήξ 

ειπεζνίαξ ηδξ ακενςπυηδηαξ ιέζα απυ ηδκ ηαηάεεζδ ηςκ πνμζςπζηχκ αζςιάηςκ 

ηςκ ζοββναθέςκ, αθθά ηαζ ιέζα απυ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ πνμζμιμίςζδξ δεζηχκ 

ζηάζεςκ ηαζ επζθμβχκ, μζ μπμίεξ επεκδφμκηαζ ζε νεαθζζηζημφξ ηαζ επανηχξ 

ακαπηοβιέκμοξ ιοεζζημνδιαηζημφξ παναηηήνεξ, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ πανέπεζ, 

ημοθάπζζημκ ζε υ,ηζ αθμνά ημ είδμξ ημο  νεαθζζηζημφ ιοεζζημνήιαημξ 

παναηηήνςκ, μθμηθδνςιέκεξ πνμηάζεζξ γςήξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα εθέβλμοιε ηυζμ 

ηα πνυηοπα πμο πνμαάθθεζ υζμ ηαζ ηα πνυηοπα ηςκ ακαβκςζηχκ.409  

  

                                                           
408

 Συμπεράςματα τα οποία ςυνεπικουροφνται και από τισ αναλφςεισ πλειάδασ άλλων ζργων όπωσ αυτϊν τθσ 

Jane Austen, E.M. Forster, H. James ςτα οποία ζχουν γίνει ιδθ αναφορζσ ςε προθγοφμενα ςθμεία τθσ 

μελζτθσ. Βλ. για παράδειγμα εν προκειμζνω τα ςυμπεράςματα που μπορεί να ςυνάγει κανείσ αναφορικά με 

τθν ενςυναίςκθςθ από το ζργο τθσ Jane Austen, Emma, όπου θ απουςία ενςυναίςκθςθσ ςτο 

διαμεςολαβθτικό ρόλο τθσ προξενιτρασ που υιοκετεί θ θρωίδα λίγο ζλειψε να ςτοιχίςει τθν ευτυχία τόςο 

των φίλων τθσ όςο και τθ δικι τθσ.  

 
409

 Άλλωςτε αυτοφ του είδουσ θ θκικι ανάπτυξθ των αναγνωςτϊν δείχνει να απαςχολεί, όπωσ εφςτοχα  
ςθμειϊνει και θ Nussbaum,  και τουσ ίδιουσ τουσ ςυγγραφείσ και αναφζρει ενδεικτικά τον H. James, τθν J. 
Austen και τθν G. Eliot. Nussbaum 1990: 346 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10ν  

 

10. Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο 

10.1  Ο ζπγγξαθέαο θαη νη βαζηθνί άμνλεο ηνπ έξγνπ ηνπ  

Ν Αθέλακδνμξ Ξαπαδζαιάκηδξ, έγδζε ιέζα ζημ άκοζια δφμ αζχκςκ. Γεκκδιέκμξ 

ημ 1851, ζδιαδεφεζ ιε ημ ένβμ ημο ηυζμ ημκ 19μ υζμ ηαζ ημκ 20μ αζχκα. Ν ίδζμξ 

ιαξ δίκεζ ηαθφηενα απυ μπμζαδήπμηε ακάθοζδ ημοξ άλμκεξ ημο ένβμο ημο. «Σν έπ 

έκνη, ελόζσ δσ, θαη αλαπλέσ θαί ζσθξνλώ, δελ ζα παύζσ λα πκλώ κεηά 

ιαηξείαο ηνλ Υξηζηόλ κνπ, λα πεξηγξάθσ κεη' έξσηνο ηελ θύζηλ, θαί λα δσγξαθώ 

κεηά ζηνξγήο ηα γλήζηα ειιεληθά ήζε». 410   Δηηυξ απυ ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ 

άλμκεξ, ημ ένβμ ημο Ξαπαδζαιάκηδ παναηηδνίγεζ, ζφιθςκα ιε ημοξ 

πενζζζυηενμοξ ιεθεηδηέξ ημο ένβμο ημο, ροπμβναθζηή δεζκυηδηα, ηδκ μπμία 

επζπεζνεί μ ίδζμξ κα ελδβήζεζ, υηακ μιμθμβεί: «Ζλεφνς υηζ μοδείξ ημθιά πμηέ 

κ΄αηεκίζεζ εκηυξ εαοημφ, ςξ εζξ ααεφ ηαζ απφειεκμκ θνέαν, πνμξ μ ζθζββζά δ 

υναζζξ. Θαημπηνίγεζεε ιάθθμκ εκ ημζξ πνάβιαζζ ημο πθδζίμκ ηαζ εοθυβςξ 

πνάηηεηε». Ήηακ, άθθςζηε, αοηέξ μζ ροπμθμβζηέξ ακαθφζεζξ πμο μδήβδζακ ζηδ 

ζφβηνζζή ημο ιε ημκ Λημζημβζέθζηζ. 411  Θαη‟ ελμπήκ δζδβδιαημβνάθμξ, 

επζηεκηνχεδηε ηονίςξ ζημ δεμβναθζηυ ηαζ ροπμβναθζηυ δζήβδια.  πήνλε 

οικδηήξ ηδξ θφζδξ, ηονίςξ ημο κδζζμφ ημο ηαζ ζδζαζηένςξ ηδξ εάθαζζαξ, χζηε 

μνζζιέκμζ ιεθεηδηέξ ημο εεχνδζακ υηζ ημ ένβμ ημο ιαξ ζοκδέεζ  ιε ηδκ ανπέβμκδ 

αζμθμβζηή ηαηαβςβή ιαξ ςξ είδμξ.   Πηζξ  ρδθίδεξ πμο ζοβηνμημφκ ηδκ 

πνμζςπζηυηδηά ημο ςξ θμβμηέπκδ ακήηεζ ηαζ δ ααεζά ημο ενδζηεοηζηυηδηα, δ 

μπμία, υιςξ, ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδ θασηή ιαξ πανάδμζδ, πςνίξ κα ημο πενζμνίγεζ 

ηδ δδιζμονβζηή θακηαζία.412 

Ν Αθέλακδνμξ Ξαπαδζαιάκηδξ απμηεθεί ιζα ζδζαίηενδ θμβμηεπκζηή πενίπηςζδ, ιζα 

απμιμκςιέκδ κδζίδα, ακάθμβδ ιε εηείκδ ημο Θάθαμο ηαζ ημο Θααάθδ, ηαη‟ 

μιμθμβία ημο Η.Κ. Ξακαβζςηυπμοθμο αθθά ηαζ πμθθχκ άθθςκ θμβμηεπκχκ ηαζ 

ηνζηζηχκ, μζ μπμίμζ ακαδεζηκφμοκ ηζξ πμθθέξ ζδζμιμνθίεξ ημο ένβμο ημο Πηζαείηδ 

ζοββναθέα, ηαεχξ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ μπηζηέξ ακάβκςζήξ ημο.413 

                                                           
410

 Ραπαδιαμάντθσ, από το διιγθμα Λαμπριάτικοσ Ψάλτθσ 
411

 Θ ςφγκριςθ με τον Ντοςτογιζφςκι, ςφμφωνα με μια αρκετά διαδομζνθ ερμθνεία, προκφπτει και από το 
γεγονόσ ότι τα ζργα του Ραπαδιαμάντθ ενδιαφζρουν και τον μεταφυςικό προβλθματιςμό για τθν ανκρϊπινθ 
κατάςταςθ. 
412

 Ωςτόςο ςυμφωνϊντασ με το Δθμιτρθ Αγγελι πρζπει να ςθμειωκεί ότι: «πζρα από τθν θκογραφία υπάρχει 

μια ποιθτικά γόνιμθ ματιά που ηωογονεί ζναν ολόκλθρο κόςμο, …πζρα απ’ το βακφτατο κρθςκευτικό 

ςυναίςκθμα και μια ςαφι αντίλθψθ περί κεοδικίασ υπάρχει ζνασ αρχιμάςτορασ τθσ γραφισ που ξζρει να 

δομεί τθν αφιγθςι του και επιπλζον να υπαινίςςεται, να ειρωνεφεται και να κάνει χιοφμορ, δθλαδι να 

γλεντάει τθ γραφι του». Αγγελισ 2011: 17 

413 Ο Ευάγγελοσ Γκανάσ παρακζτει τα προςωπεία τα οποία αποδίδονται ςτον Ραπαδιαμάντθ 
ςυμπεριλαμβάνοντασ τον πολιτικό, ψυχαναλυτικό, Ευρωπαίο, αφθγθματικό αλλά και τον άγιο των 
γραμμάτων Ραπαδιαμάντθ. Επιλζγοντασ να αςχολθκεί με τθν τελευταία αποδιδόμενθ διάςταςθ ςτο 
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Νζ ήνςέξ ημο είκαζ, ζοκήεςξ, απθμί άκενςπμζ ημο κδζζμφ ημο ή ηδξ Αεήκαξ, εκχ 

μζ ακαθφζεζξ ηςκ ζηέρεςκ ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ, ιαξ πανέπμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα κα ηαηακμήζμοιε ηυζμ ημοξ ίδζμοξ, ςξ παναηηήνεξ ηαζ 

πνμζςπζηυηδηεξ, υζμ ηαζ ηζξ επζθμβέξ ημοξ. Νζ επζθμβέξ αοηέξ είκαζ ζοκάνηδζδ 

ηδξ ζδζμζοβηναζίαξ ηςκ αηυιςκ ηαζ ημο μζημβεκεζαημφ ηαζ ημζκςκζημπμθζηζημφ 

πενίβονμο, ιέζα ζημκ μπμίμ ηα άημια ακαπηφζζμκηαζ ηαζ αθθδθεπζδνμφκ.  Έηζζ 

ηα ένβα ημο, ηα μπμία δεκ εα πνέπεζ κα εεςνδεμφκ απμζηεζνςιέκεξ 

ροπμβναθζηέξ ακαθφζεζξ, πανμοζζάγμοκ ακάβθοθα ημ ιςζασηυ ηςκ ημζκςκζηχκ 

δεχκ, εεζιχκ ηαζ εείιςκ, ηαεχξ ηαζ ημο ηνυπμο, ιε ημκ μπμίμ αοηά επζδνμφκ ηαζ 

επδνεάγμοκ ηζξ γςέξ ηςκ ιεθχκ ηδξ ημζκςκίαξ. 

Ακ μζ ακαθφζεζξ αοηέξ ιαξ πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα εζζδφζμοιε ζηζξ ζηέρεζξ 

ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ παπαδζαιακηζηχκ δνχςκ ηαζ κα δμφιε ημκ ηυζιμ ιέζα 

απυ ηδκ μπηζηή ημοξ, μζ πενζβναθέξ ηδξ θφζδξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ,  υπμο ηα 

άημια γμοκ ηαζ πνάηημοκ, δίκμοκ ζηδ θακηαζία ιαξ ημ οθζηυ ηςκ κμδηζηχκ 

ακαπαναζηάζεςκ, ιε ημ μπμίμ ιαξ επζηνέπεηαζ δ πνυζααζδ ζηα δεδμιέκα ηςκ 

αζζεήζεχκ ημοξ.  Κε αοηυκ ημκ ηνυπμ γςκηακεφεζ μ πχνμξ ηαζ μ πνυκμξ, ιέζα 

ζημκ μπμίμ ελεθίζζεηαζ δ δνάζδ ηςκ δνχςκ, ιε ηδ ιμνθή εζημκζηήξ 

πναβιαηζηυηδηαξ. Ραοηυπνμκα, εα πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ δ  θφζδ ζημ ένβμ 

ημο Ξαπαδζαιάκηδ δεκ έπεζ απθχξ ζηδκμβναθζηυ παναηηήνα, αθθά, υπςξ ηαζ 

ζημκ Πμθςιυ, έπεζ δεζηή οπυζηαζδ. 

Έηζζ, ζηέρεζξ, ζοκαζζεήιαηα ηαζ θακηαζία ζοκεέημοκ έκα αθδβδιαηζηυ ηνίπηοπμ, 

ημ μπμίμ μ ζοββναθέαξ ιεηααζαάγεζ ζημκ ακαβκχζηδ, πνμηαθχκηαξ ηδ 

δζακμδηζηή, ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ δεζηή ημο ακηαπυηνζζδ, ηαεχξ ημο επζηνέπεζ κα 

ζοιιεηέπεζ ζηζξ γςέξ ηςκ δνχςκ ηαζ, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, κα δζεονφκεζ ηα 

αζχιαηά ημο ηαζ κα μλφκεζ  ηδκ δεζηή ημο εοαζζεδζία.  

Νζ ιεθεηδηέξ ημο ένβμο ημο Ξαπαδζαιάκηδ εεςνμφκ ηδ Φόληζζα ςξ έκα απυ ηα 

ηαθφηενα, ακ υπζ ημ ηαθφηενμ απυ ηα ένβα ημο, ηαζ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα 

ηείιεκα ηδξ κεμεθθδκζηήξ πεγμβναθίαξ, εκχ δ δνςίδα ημο εεςνείηαζ υηζ είκαζ έκαξ 

απυ ημοξ ανηζυηενα ακαπηοβιέκμοξ παναηηήνεξ ημο παπαδζαιακηζημφ ένβμο.  Π‟ 

αοηυ ημο ημ ιοεζζηυνδια –κμοαέθα  εα ζηνέρμοιε, θμζπυκ, ηδκ πνμζμπή ιαξ, 

επζπεζνχκηαξ ιία δεζηή ακάθοζδ, ιε ζημπυ δζενεοκχκηαξ ημκ ηνυπμ ηαζ ηα ιέζα, 

ηα μπμία πνδζζιμπμζεί μ ζοββναθέαξ βζα κα ζοκεέζεζ ηδκ πθμηή, κα δζαιμνθχζεζ 

ημοξ παναηηήνεξ, ηαζ κα ακαδείλεζ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηεκηνζηή 

δνςίδαξ ημο, κα εκημπίζμοιε ηα ζδιεία ζηα μπμία εα ιπμνμφζαιε κα ζηδνίλμοιε 

ηδκ οπενάζπζζδ ηδξ εέζδξ ιαξ ζπεηζηά ιε ηδ ζοιαμθή ημο ένβμο ζηδκ υλοκζδ 

ηδξ δεζηήξ εοαζζεδζίαξ ηςκ ακαβκςζηχκ ημο ιέζς ηδξ εκζοκαίζεδζδξ. 

 

                                                                                                                                                                                     
παπαδιαμαντικό ζργο  και ςυγκεκριμζνα τθ ςχζςθ του ζργου του με τθν Ορκοδοξία, ο Γκανάσ αποκαλφπτει το 
μφκο του Παπαδιαμάντθ ωσ εκφραςτι τθσ ορκόδοξθσ παράδοςθσ και εντοπίηει τθ διάςταςθ αυτι του ζργου 
του ςτθ ςυνφφανςθ αφιγθςθσ και κεολογίασ κακϊσ οι ιρωζσ του «μαρτυροφν με τθ ηωι τουσ τθν παρουςία 
τθσ κείασ χάριτοσ μζςα ς’ ζνα κόςμο που εν τω ςυνόλω κείται εν τω πονθρϊ»: Γκανάσ 2011: 37 
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10.2 Η Φόληζζα 

Ζ Φόληζζα (Φ), παναηηδνίγεηαζ απυ άθθμοξ ςξ εηηεηαιέκμ δζήβδια, δδθαδή 

κμοαέθα, εκχ απυ άθθμοξ ζοβηαηαθέβεηαζ ακάιεζα ζηα ιοεζζημνήιαηα ημο 

Ξαπαδζαιάκηδ, ηα μπμία είκαζ Ζ κεηαλάζηηο (1880), Οη έκπνξνη ησλ Δζλώλ 

(1883), Ζ γπθηνπνύια (1884) ηαζ μ Υξήζηνο Κειηόλεο.  Ρμ ένβμ ακήηεζ ζηδ 

νεαθζζηζηή πενίμδμ ημο ζοββναθέα ηαζ, υηακ πανμοζζάζηδηε, βζα πνχηδ θμνά, 

ζημ πενζμδζηυ Παλαζήλαηα, έθενε ημκ οπυηζηθμ «Θμζκςκζηυ ιοεζζηυνδια».  

Δηδυεδηε βζα πνχηδ θμνά ημ 1912 απυ ηζξ εηδυζεζξ Φέλδ, έκα πνυκμ ιεηά ημ 

εάκαημ ημο ζοββναθέα, μ μπμίμξ δεκ πνυθααε κα δεζ ηακέκα απυ ηα ένβα ημο κα 

εηδίδεηαζ. Ν ηνυπμξ, ιε ημκ μπμίμ οπμδέπηδηε ημ ημζκυ ηαζ μζ ηνζηζημί ηδ Φόληζζα  

είπε ςξ απμηέθεζια κα δδιζμονβδεμφκ ζηδκ Δθθάδα δφμ ζπμθέξ, δ δοηζηυηνμπδ 

ζπμθή, δ μπμία επζζδιαίκεζ ηονίςξ ημκ ημζιζηυ παναηηήνα  ημο ένβμο ηαζ δ 

ακαημθίγμοζα, δ μπμία ημ εεςνεί ςξ είδμξ ενδζηεοηζημφ ηεζιέκμο ηαζ ημ εκηάζζεζ 

ζηδκ εθθδκμνευδμλδ πκεοιαηζηή πανάδμζδ. Ξζζηεφς υηζ, πςνίξ, αέααζα, κα 

θείπμοκ ενείζιαηα ζημ ένβμ ημο Ξαπαδζαιάκηδ βζα κα οπμζηδνζπεμφκ ηαζ μζ δφμ 

ενιδκεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ, πζμ βυκζιδ ενιδκεοηζηά εα ήηακ ιζα εκδζάιεζδ 

άπμρδ, δ μπμία εα ακαβκχνζγε υηζ ημ παπαδζαιακηζηυ ένβμ είκαζ ιζα ζφκεεζδ 

δζαθμνεηζηχκ δζαζηάζεςκ, μζ μπμίεξ ημο πνμζδίδμοκ ημ παναηηήνα εκυξ 

ιεηαζπιζαημφ ζχιαημξ ηεζιέκςκ, ημ μπμίμ ζδιαημδμηεί ιία ηαιπή ηυζμ ζημ 

βθςζζζηυ επίπεδμ υζμ ηαζ ημ επίπεδμ ηςκ αθδβδιαηζηχκ ηεπκζηχκ ηαζ εζδχκ.  Κε 

αάζδ αοηή ηδκ παναδμπή, δζαπζζηχκμοιε υηζ μ Ξαπαδζαιάκηδξ εαοιάγεζ ηδ 

δδιμηζηή βθχζζα, ηδκ μπμία πνδζζιμπμζεί ζημοξ δζαθυβμοξ ημο, αθθά, 

ζοβπνυκςξ είκαζ πνμζδθςιέκμξ ζηδκ ηαεανεφμοζα, ηδκ μπμία βκςνίγεζ ελίζμο 

ηαθά ή, ζφιθςκα ιε άθθδ εηηίιδζδ, επζιέκεζ κα ηδ πνδζζιμπμζεί, βζα κα 

δζαααζηεί ημ ένβμ ημο ηονίςξ απυ ηδ κεμακενπυιεκδ αζηζηή ηάλδ, ηδκ 

αθθμηνίςζδ ηαζ ηδκ δεζηή δζαθεμνά ηδξ μπμίαξ ζηδθζηεφεζ.  Κπμνμφιε αηυιδ κα 

δζαπζζηχζμοιε υηζ ηα δεμβναθζηά ζημζπεία ημο ένβμο πνμζδίδμοκ γςκηάκζα ζηζξ 

αθδβήζεζξ ημο ηαζ ηζξ πενζβναθέξ ημο, πςνίξ, υιςξ, κα ημ ηαηαηάζζμοκ ζηδκ 

ηαεανή δεμβναθία, ηαεχξ ημ ζηένεμ μζημδυιδια πθμηήξ ηαζ παναηηήνςκ, δ 

πμζδηζηυηδηα ημο θυβμο ημο, μ ιεηαθοζζηυξ παναηηήναξ ηςκ ροπμβναθδιάηςκ 

ημο, ημ θακηαζηζηυ ζημζπείμ, αθθά ηαζ δ απμοζία ελζδακίηεοζδξ ημ 

απεθεοεενχκμοκ απυ ηα δεζιά ιζαξ ηυζμ πενζμνζζηζηήξ εζδμθμβζηήξ έκηαλδξ.  Πε 

αοηυκ, αηνζαχξ, ημκ μνζαηυ ημο παναηηήνα μθείθεζ ημ ένβμ ημο Ξαπαδζαιάκηδ ηδ 

δζαπνμκζηή ημο αλία. Ζ Φόληζζα δίηαζα ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ έκα ηθαζζηυ 

ένβμ, ηδ ζηζβιή ιάθζζηα πμο, αηυιδ ηαζ ζήιενα, ιεηαθνάγεηαζ ζε πμθθέξ 

βθχζζεξ ηαζ ανίζηεζ εεηζηή απμδμπή απυ ημ λεκυβθςζζμ ακαβκςζηζηυ ημζκυ.  

ζμ βζα ηδκ μπηζηή βςκία ηδξ ενιδκεοηζηήξ πνμζέββζζδξ ημο ένβμο ημο 

Ξαπαδζαιάκηδ βεκζηυηενα, αθθά ηαζ ηδξ Φόληζζαο εζδζηυηενα, εθυζμκ 

απμζηαζζμπμζδεμφιε απυ ηζξ ζδεμθμβζηέξ ενιδκείεξ ηαζ ηζξ πνμζπάεεζεξ 

ζηνάηεοζδξ ημο ζοββναθέα απυ ηζξ  ακαημθίγμοζεξ ή δοηζηυηνμπεξ ηνζηζηέξ, 

εθπίγμοιε υηζ εα ηαημνεχζμοιε κα ακηαπμηνζεμφιε ζημ ζφβπνμκμ αίηδια 
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μνζζιέκςκ ηνζηζηχκ θμβμηεπκίαξ414  βζα ηδκ ακάδεζλδ ημο δεζημφ πενζεπμιέκμο 

ημο ένβμο ημο. 

Πηδ  Φόληζζα θακεάκμοκ αζμβναθζηά ζημζπεία ημο ζοββναθέα, ημοθάπζζημκ υζμκ 

αθμνά ηδκ αβςκία ηδξ μζημβέκεζάξ ημο Ξαπαδζαιάκηδ κα πνμζηίζεζ ηζξ ακφπακηνεξ 

αδεθθέξ ημο. 415  Νζ βμκείξ ημο ήθπζγακ, υηακ ημκ έζηεθκακ ζηδκ Αεήκα βζα 

ζπμοδέξ θζθμθμβίαξ, υηζ εα επζζηνέρεζ ζημ κδζί ηαζ εα ενβαζηεί ςξ ηαεδβδηήξ, 

πνμηεζιέκμο κα αμδεήζεζ μζημκμιζηά ηαζ ηζξ ηέζζενζξ αδεθθέξ ημο.  Ν 

Ξαπαδζαιάκηδξ, υιςξ, δεκ μθμηθήνςζε ηζξ ζπμοδέξ ημο ηαζ δεκ επέζηνερε ζημ 

κδζί ημο κα ενβαζηεί. Νζ ηνεζξ απυ ηζξ ηέζζενζξ αδεθθέξ ημο έιεζκακ ακφπακηνεξ 

ηαζ είκαζ ιάθθμκ αέααζμ υηζ δ αίζεδζδ ηάπμζαξ εκμπήξ βζα ηδκ ηφπδ ημοξ εα 

έπνεπε κα ηαηαδίςηε ημ Πηζαείηδ ζοββναθέα.  Δηηυξ, υιςξ, απυ ηα αζμβναθζηά 

ζημζπεία, ζημ ιοεζζηυνδια οπάνπμοκ δζαηεζιεκζηέξ οπμδδθχζεζξ, μζ μπμίεξ 

παναπέιπμοκ ζημκ Λημζημβζέθζηζ ηαζ, ζδζαίηενα ζημ ιοεζζηυνδιά ημο Έγθιεκα 

θαη Σηκσξία ηαζ, ηονίςξ, ζημκ ηεκηνζηυ ημο παναηηήνα, ημκ Οαζηυθκζημθ.  ζμ 

βζα ηδκ έκηαλή ημο ζημ νεαθζζηζηυ ιοεζζηυνδια, ζοκδβμνεί, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ ημ 

πθήεμξ ηςκ ακαθμνχκ ζε ζζημνζηά πνυζςπα ηαζ βεβμκυηα. 

Ζ ιεθέηδ ηδξ Φόληζζαο απμηαθφπηεζ εηηυξ απυ υθεξ εηείκεξ ηζξ ανεηέξ πμο 

ηαεζζημφκ ημ ένβμ έκα άνζζημ είδμξ αθδβδιαηζημφ θυβμο, υθδ ηδκ ροπμβναθζηή 

δεζκυηδηα ημο ζοββναθέα, 416  ηαεχξ πεηοπαίκεζ χζηε μ ακαβκχζηδξ κα 

ζοιιεηέπεζ ζημ δνάια ηδξ Φναβημβζακκμφξ, παναημθμοεχκηαξ εη ημο ζφκεββοξ 

ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ δνςίδαξ, ηζξ ηφρεζξ, ηζξ ακαικήζεζξ ηαζ ηα 

αζχιαηά ηδξ, ηα μνάιαηα, ηα υκεζνα ηαζ ηζξ αζοκείδδηεξ δοκάιεζξ πμο ηδκ 

ηαηαδζχημοκ, αηυιδ ηαζ ζηδκ ηνέθα πμο «ρδθχκεζ ημ κμο ηδξ».  Ζ ροπμβναθζηή 

δεζκυηδηα  ημο Ξαπαδζαιάκηδ έπεζ ςξ απμηέθεζια, υπζ ιυκμ ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ 

ημο ακαβκχζηδ ζε δεζηέξ πηοπέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ αηυιςκ, μζ μπμίεξ είκαζ 

αεέαηεξ ζε ηάπμζμκ ακαβκχζηδ ιδ εκδιενςιέκμ βζα ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ 

πενζζηάζεζξ, αθθά ηαζ ηδκ απμηάθορδ ηςκ ααεφηενςκ αζηίςκ ηαζ ηζκήηνςκ ηδξ 

                                                           
414

Ο Βαγγζλθσ Χατηθβαςιλείου ςτο άρκρο του «Ριαςμζνοσ ςτο δόκανο τθσ ιδεολογίασ» 2011: 126, 
αναφζρεται ςτθ δυςκολία τθσ ανάγνωςθσ του παπαδιαμαντικοφ ζργου χωρίσ το βάροσ των ιδεολογικϊν 
ερμθνειϊν οι οποίεσ το περικφκλωςαν ολόκλθρο τον 20

ο
 αιϊνα και εκφράηει τθν ελπίδα μιασ μελλοντικισ 

επικζντρωςθσ τθσ προςοχισ, μεταξφ άλλων, ςτθ μζκοδο επεξεργαςίασ τθσ ψυχολογίασ των θρϊων του, όπωσ 
και ςτθ ςυνακόλουκθ ανάδυςθ του θκικοφ τουσ μεγζκουσ 
415

 Αυτοβιογραφικζσ προςεγγίςεισ του ζργου του ζχουν υποςτθριχτεί και από τουσ Χαλβατηάκθ 1960, 
εςτιαηόμενοσ ςτα κοινά μοτίβα των θρϊων και του ςυγγραφζα κατά το πρότυπο τθσ αντίςτοιχθσ πρόςλθψθσ 
του Ντοςτογιζφςκι,  τον  Μουλλά 1974, που ςε μία οριηόντια ανάγνωςθ βλζπει ςτο κείμενο του 
Ραπαδιαμάντθ μια αναντικατάςτατθ βιογραφικι πθγι, εξίςου ακρωτθριαςμζνο με τθ ηωι του και ωσ ετοφτου 
κατϊτερο λογοτεχνικά  αλλά και τον Guy Saunier 2001, με τελείωσ  διαφορετικι προςζγγιςθ του ζργου του 
ςυγγραφζα από τουσ δφο πρϊτουσ κακϊσ μζςα από τθν επιλογι τθσ ψυχοκριτικισ μεκόδου προςζγγιςισ του 
επικεντρϊνεται ςε επαναλιψεισ ςτοιχείων ςτο ζργο του, ζμμονεσ μεταφορζσ, άξονεσ, μφκουσ, ςυνειδθτοφσ ι 
αςυνείδθτουσ, που αντικατοπτρίηουν τθν ψυχι του ςυγγραφζα, ενόσ ςυγγραφζα που ο Saunier ςυγκαταλζγει 
ανάμεςα ςτουσ μεγάλουσ. Αναφζρονται ςτθν  ειςαγωγι του ζργου τθσ  Γ. Φαρίνου – Μαλαματάρθ 2005. 
416

 Ο Massimo Peri εγγράφει τον Ραπαδιαμάντθ ςτθ μεγάλθ «θκικι ςτροφι» τθσ ευρωπαϊκισ 
αφθγθματογραφίασ προσ τθν ανάλυςθ των θκϊν,  όπου ο ςυγγραφζασ επιλζγοντασ το διανοθτικό ζνδυμα 
του ςυνθγόρου «καλείται να διερμθνεφςει τισ ψυχικζσ αιτίεσ δίχωσ να μείνει ςτο απλό επίπεδο των 
γεγονότων». «Στθν οδό προσ τον ελεφκερο πλάγιο λόγο». Αναφζρεται ςτο Φαρίνου – Μαλαματάρθ 2005: 
322. 
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ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ, ηδκ μπμία ιζα επζθακεζαηή ακάθοζδ εα παναηηήνζγε 

απθχξ πενζεςνζαηή ή απμννζπηέα.  Ν Ξαπαδζαιάκηδξ αοείγεηαζ ζημκ ηυζιμ ηςκ 

δνχςκ ημο, ημκ θοζζηυ, ημκ ροπζηυ ηαζ ημκ πκεοιαηζηυ, ηαζ δε δζζηάγεζ κα θένεζ, 

ιε ηδκ πέκκα ημο, ζημ θςξ ημ ζημηάδζ ηδξ ααφζζμο ηδξ ακενχπζκδξ ροπήξ ηαζ 

ηζξ πζμ απμηνυπαζεξ δεζηέξ πανεηηθίζεζξ ηςκ δνχςκ ημο.  Γζα ημ θυβμ αοηυ, υπςξ 

παναεέηεζ δ Έθεκα Σμογμφνδ, μ Guy Saunier «ημκ εέθεζ ζοββναθέα ημο 

Δςζθυνμο ηαζ ηδξ ααφζζμο».417 

Ρμ ιοεζζηυνδια εηηοθίζζεηαζ ζηδ Πηζάεμ ζηα ηέθδ 19μο αζχκα, υηακ πθέμκ ηα 

κδζζά ηςκ Ππμνάδςκ έπμοκ πενζέθεεζ ζηδκ Δθθάδα. 418  Ζ θηχπεζα ηαζ μ 

παναθμβζζιυξ ηςκ ημζκςκζηχκ ζοιαάζεςκ ζ‟ έκα ζηδκζηυ πθήνμοξ ημζκςκζηήξ 

ελαεθίςζδξ, απμηεθμφκ, ιαγί ιε ηδ ιμίνα, ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ, μζ μπμίεξ 

ζδιαημδμημφκ ηα βεβμκυηα ηα μπμία εηηοθίζζμκηαζ ζπεδυκ ιε ακαπυδναζηδ 

κμιμηέθεζα. 

Ζ δνςίδα ημο ιοεζζημνήιαημξ, ζηενδιέκδ απυ ιδηνζηή ζημνβή ηαζ αδζηδιέκδ 

απυ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ ζημ ιμίναζια ηδξ ηθδνμκμιζάξ, είκαζ, επζπθέμκ, 

επδνεαζιέκδ απυ ζηζξ ζδέεξ ηδξ ημζκςκζηήξ πνμηαηάθδρδξ ηαηά ηςκ βοκαζηχκ, 

ηςκ μπμίςκ δ απμηαηάζηαζδ απμηεθμφζε δοζαάζηαπημ αάνμξ βζα ηζξ θηςπζέξ 

μζημβέκεζεξ, ηαεχξ απαζημφζε ζοβηεηνζιέκδ πνμίηα, εκχ βεκζηυηενα δ εέζδ ημοξ 

ήηακ οπμααειζζιέκδ. 419  Ραοηυπνμκα, δ ζηακυηδηα πμο έπεζ κα δζαηνίκεζ ηα 

αυηακα ηαζ δ ηέπκδ κα εεναπεφεζ ιε αοηά, ηάκμοκ ηδ γςή ηδξ κα 

αιθζηαθακηεφεηαζ ιεηαλφ θανιάημο ηαζ θανιαηείαξ, ιεηαλφ ηδξ ιαβείαξ 

(ηαηδβμνία πμο απεοεοκυηακ ζοπκά ηαζ ζηδ ιδηένα ηδξ βζα ηζξ ηαηάνεξ ηδξ) ηαζ 

ηδξ δφκαιδξ ηδξ ίαζδξ.  Αοηή αηνζαχξ δ δφκαιδ ηαζ δ ηέπκδ είκαζ πμο ηδκ 

ακορχκμοκ πάκς απυ ημοξ απθμφξ ακενχπμοξ ηαζ ηδκ ηάκμοκ κα αζζεάκεηαζ 

οπεφεοκδ βζα ηδ γςή ημοξ.  Ακ ηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζημζπείμ δεκ πνμαάθθεηαζ 

απυ ημ ζοββναθέα, απμννέεζ, ςζηυζμ, απυ ηδ ζηζαβνάθδζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ 

ηδξ εεζαξ- Σαδμφθαξ ή Γζακκμφξ  ή Φναβημβζακκμφξ ή Φνάβηζζζαξ ηαζ ημο 

ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ηδκ ακηζιεηχπζγακ υζμζ  βκχνζγακ ή είπακ δεπηεί ηζξ 

δναζηζηέξ ηδξ πανειαάζεζξ ζηδ γςή ημοξ.  Άθθςζηε, δφζημθα ιπμνεί κα 

αζηζμθμβδεεί, δζαθμνεηζηά, βζαηί εεςνεί δζηή ηδξ εοεφκδ ηδκ απαθθαβή ηςκ 

ζοβπςνζακχκ ηδξ απυ ηα ημνίηζζα, ηα μπμία εεςνεί πενζηηυ αάνμξ ηαζ 

ηαηαδοκάζηεοζδ βζα ηζξ μζημβέκεζεξ ηαζ πχξ θηάκεζ κα οπμζπεεεί ηάηζ ηέημζμ ζημκ 

Άζ Γζάκκδ ημκ Ξνυδνμιμ, ζε πενίπηςζδ πμο ηδξ έδζκε ζδιάδζ υηζ μ θυκμξ ηδξ 

κεμβέκκδηδξ εββμκήξ ηδξ είκαζ πνάλδ μνεή. Ζ ενδζηεοηζηυηδηα ημο ζοββναθέα, 

ζηδκ μπμία ακαθενεήηαιε πνμδβμοιέκςξ, οπμδδθχκεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ 

                                                           
417

 Ζλενα Χουηοφρθ 2011: 130 
418

 Ο Ραπαδιαμάντθσ αναφζρει το γεγονόσ εξ αφορμισ του επειςοδίου τθσ καταδίωξθσ τθσ μθτζρασ τθσ 
Χαδοφλασ από τουσ κλζφτεσ, που επιδίδονταν ςε πλιάτςικο λίγο πριν από τθν απελευκζρωςθ των νιςων και 
τθν απόδοςθ ςτθν Ελλάδα. Χαρακτθριςτικό είναι ότι παρομοιάηει το πλιάτςικο με τθ φορολογία από τθν 
κεντρικι εξουςία, τθν οποία αποκαλεί «μεγάλθν κεντρικιν γαςτζρα, τθν ϊτα ουκ ζχουςαν». Ραπαδιαμάντθσ 
2011: 31 
419

 Χαρακτθριςτικι εδϊ είναι θ επιςιμανςθ εκ μζρουσ του ςυγγραφζα τθσ προςπάκειασ τθσ δαςκάλασ του 
χωριοφ να αφυπνίςει τα κορίτςια μακιτριζσ τθσ ςε ςυμπεριφορζσ πζρα από τα προβαλλόμενα από τθν 
κοινωνία πρότυπα. 
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Φναβημβζακκμφ, εεμθμαμφιεκδ ηαζ δ ίδζα, επζεοιεί κα δχζεζ ζηδκ απμηνυπαζα 

πνάλδ ηδξ ηδ δζάζηαζδ ηδξ εείαξ επζηαβήξ, πνμηεζιέκμο κα ηαηαζζβάζεζ ηζξ ηφρεζξ 

ηδξ ηαζ κα ακηθήζεζ δφκαιδ βζ‟ αοηυ πμο εεςνεί ηαεήημκ ηαζ πνμζθμνά πνμξ 

ημοξ ζοκημπίηεξ ηδξ. 

ζμ ηζ ακ ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ, μζ ζδζαίηενεξ ζοκεήηεξ ηαζ μζ ενδζηεοηζηέξ 

ειιμκέξ επζζηναηεφμκηαζ βζα κα απμδχζμοκ ημοξ ηζκδηήνζμοξ ιμπθμφξ ηςκ 

πνάλεςκ ηαζ ηςκ επζθμβχκ πμο ηζξ ηαεμδδβμφκ, ημ άημιμ δεκ παφεζ κα θένεζ 

αηέναζα ηδκ εοεφκδ βζ‟ αοηέξ, ηαζ δ ηζιςνία, ζημ ηέθμξ, ιμζναία ηαζ ακαπυθεοηηα 

ηθείκεζ ηδκ αοθαία ημο δνάιαημξ, απμηαεζζηχκηαξ, ιε ημ ηίιδια πμο πθδνχκεηαζ, 

ηδ γςή ςξ αλία ηαζ ακαθαίνεημ δζηαίςια. Ζ αηθυκδηδ πεπμίεδζδ, άθθςζηε, ημο 

Ξαπαδζαιάκηδ  ζηδκ αλία ηδξ γςήξ ημκ ςεεί κα αζηζμθμβήζεζ ημ θυκμ ςξ ιζα 

πανακμσηή πνάλδ εκυξ δζαηαναβιέκμο ιοαθμφ.  Έηζζ, ηαζ δ εεζα-Σαδμφθα 

δζαπνάηηεζ ημ πνχημ ηδξ έβηθδια ιυκμ αθμφ «είπε ςειώζεη μ κμοξ ηδξ», υπςξ 

παναηηδνζζηζηά θέεζ μ ζοββναθέαξ. (Φ 78)  

Ιαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ πνμδβμφιεκεξ επζζδιάκζεζξ ηαζ παναημθμοεχκηαξ ιία 

αθήβδζδ απυ ηδκ πθεονά εκυξ πακημβκχζηδ αθδβδηή, δζαπζζηχκμοιε  πχξ μ 

Ξαπαδζαιάκηδξ ηαηαδφεηαζ ζημ «ααεφ ηζ απφειεκμ θνέαν» ηδξ ροπήξ ηςκ 

δνχςκ ημο ηαζ πχξ, ιέζα απυ αοηή ηδκ ηαηάδοζδ, ζηδκ μπμία ιαξ παίνκεζ ιαγί 

ημο, απμηαθφπημκηαζ ηα αυναηα κήιαηα πμο ζοκδέμοκ ηζξ ζηέρεζξ, ηζξ 

πεπμζεήζεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ Σαδμφθαξ, αθθά ηαζ υθςκ ιαξ ηαζ πχξ αοηά 

ηαεμδδβμφκ ηζξ πνάλεζξ ιαξ. 

Ρμ δεζηυ εκδζαθένμκ ηδξ Φόληζζαο εζηζάγεηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ελςηενζηχκ 

ζοκζζηςζχκ ηαζ εζςηενζηχκ δζενβαζζχκ, μζ μπμίεξ μδδβμφκ ηδκ δνςίδα ζημ 

θυκμ, αθθά ηαζ ζηδκ ακάδεζλδ πμθθχκ άθθςκ παναβυκηςκ, μζ μπμίμ θεζημονβμφκ 

ςξ ζηδκζηυ ημο εβηθήιαημξ.   Βαζζηή, υιςξ, πνμτπυεεζδ βζα κα ακαδεζπεμφκ 

υθα υζα ακαθέναιε, είκαζ κα ιεηαημπζζηεί δ μπηζηή βςκία ημο ζοββναθέα ηαζ ημο 

ακαβκχζηδ.  Γζαπζζηχκμοιε, θμζπυκ, υηζ δ εζδεπεήξ πνάλδ ηαζ μ δνάζηδξ ηδξ  

ακηζιεηςπίγμκηαζ εη ημο ζφκεββοξ, πςνίξ απυθοηεξ δζαπςνζζηζηέξ βναιιέξ, 

απμννίρεζξ ηαζ απμηδνφλεζξ. Ν απμηνμπζαζιυξ, πςνίξ κα δδθχκεηαζ, 

οπμθακεάκεζ, πςνίξ μφηε ζηζβιή κα ιαξ απμιαηνφκεζ απυ ημκ δνάζηδ ημο 

εβηθήιαημξ.   Ν ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ Ξαπαδζαιάκηδξ πανμοζζάγεζ ηζξ 

απμηνυπαζεξ πνάλεζξ ηδξ δνςίδαξ ημο, δείπκεζ υηζ ηδκ ακηζιεηςπίγεζ ιε ζοιπάεεζα 

ηαζ υηζ, εκδεπμιέκςξ, ημ ίδζμ πνμζδμηά ηαζ απυ ημκ ακαβκχζηδ ημο.   

πςξ παναηηδνζζηζηά ζδιεζχκεζ μ Κακχθδξ Σαθααηγάηδξ: «Νζ ηζκήζεζξ ηδξ 

θυκζζζαξ απμδίδμκηαζ ιε ηέημζα παναζηαηζηή δφκαιδ, δαζιμκζηή εα θέβαιε, πμο 

ιαξ είκαζ δφζημθμ κα παναδεπημφιε πςξ μ ζοββναθέαξ ακηζιεηςπίγεζ «ρφπναζια 

ηαζ ακηζηεζιεκζηά» ηδκ δνςίδα ημο. Γζα κα επζηφπεζ ηδ γςκηάκζα ηςκ αοεφπανηηςκ 

πνμζχπςκ ημο πμο ζημ αάεμξ είκαζ πνμέηηαζδ ηδξ δζηήξ ημο πνμζςπζηυηδηαξ, μ 

άλζμξ ιοεζζημνζμβνάθμξ πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηδ δζαζζεδηζηή  ηαζ εκζανηςηζηή 
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ζηακυηδηα ημο δεμπμζμφ». 420  Ζ παναηήνδζδ αοηή ακαδεζηκφεζ ιε έκα αηυιδ 

ηνυπμ ημ νυθμ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ ηδκ μπμία πνδζζιμπμζμφκ απυ ημζκμφ 

ζοββναθείξ ηαζ δεμπμζμί πνμηεζιέκμο κα γςκηακέρμοκ ημοξ παναηηήνεξ ημοξ 

ιέζα απυ ηδκ επζπεζνμφιεκδ ιέεελδ. 

Ζ Σαδμφθα  ηνίκεηαζ ηαζ ηαηαδζηάγεηαζ, βζ‟ αοηυ ηαζ ιε ημ παιυ ηδξ αζζεακυιαζηε 

δζηαίςζδ. Ζ παναημθμφεδζδ, υιςξ, ηςκ ζοθθμβζζιχκ ηδξ ηαζ δ ζοκεπήξ 

ηνμθμδυηδζδ ηδξ θακηαζίαξ ιαξ ιε ηα ζημζπεία ηδξ ζφκεεζδξ ημο ζηδκζημφ ηδξ 

δνάζδξ ηαζ ηδξ αίςζδξ ημο ηυζιμο ηαζ ηδξ γςήξ ιέζα απυ ηδκ μπηζηή ηδξ 

δνςίδαξ ιε ηα ζοβηεηνζιέκα αζχιαηα, ακμίβεζ πενζζζυηενεξ δζαζηάζεζξ ηαζ 

επίπεδα βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ δεζηήξ ιαξ ηνίζδξ.   Καγί ιε ηδκ δνςίδα 

ηνίκμκηαζ ακηζθήρεζξ ηαζ κμμηνμπίεξ μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκ ημ οπυααενμ ηδξ 

πνάλδξ ημο θυκμο ηαζ μπμίεξ απμηεθμφκ ηα ενείζιαηα βζα κα αζηζμθμβήζεζ ηζξ 

πνάλεζξ ηδξ.  Ξνμηαηαθήρεζξ θοθζημφ 421  ναηζζζιμφ, ακχνζιδ ενδζηεοηζηή 

ζοκείδδζδ, απμοζία ιυνθςζδξ, ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ ζοβηνμηδιέκμο ζοζηήιαημξ 

αλζχκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ιζα ροπμθμβία, ηδκ μπμία παναηηδνίγεζ δ 

ζοκαζζεδιαηζηή ζηένδζδ ηαζ ηα απςεδιέκα αζχιαηα αδζηίαξ απυ ημ μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ, δζαιμνθχκμοκ ηδκ εθθεζιιαηζηή δεζηή πνμζςπζηυηδηα ηδξ δνςίδαξ 

ηαζ ηδκ εβηθδιαηζηή ηδξ ζοιπενζθμνά, ηδκ μπμία ιε ιμκαδζηυ ηαζ ζδζαίηενμ ηνυπμ 

απμηοπχκεζ ημ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ.  Αοηή δ ιμκαδζηυηδηα ηαζ ζδζαζηενυηδηα 

ηαεζζηά ηδ θμβμηεπκία ηαηάθθδθμ θμνέα βζα κα επζζδιάκμοιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ μζ πμζηίθεξ ζοκζζηχζεξ ηδξ δεζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ δνάζδξ ημο αηυιμο 

ζοιαάθθμοκ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηςκ πνάλεχκ ημο. 

Ξαν‟ υθα αοηά, μ ζοββναθέαξ δεκ επζδζχηεζ κα δζηαζμθμβήζεζ ημοξ θυκμοξ.  

Ξθείζηα υζα είκαζ ηα ζδιεία, ηα μπμία πζζημπμζμφκ ηδκ πνυεεζή ημο κα απμδχζεζ 

ζε πανάκμζα ηζξ εβηθδιαηζηέξ πνάλεζξ ηδξ δνςίδαξ ημο.  Ήδδ απυ ηδκ πνχηδ 

πνάλδ  ημο δνάιαημξ, ηδξ μπμίαξ ημ ζηδκζηυ ημπμεεηείηαζ ζημ θηςπζηυ ηδξ 

θεπχκαξ ηυνδξ ηδξ, υηακ δ δνςίδα λαβνοπκά δίπθα ζημ άννςζημ ανέθμξ, «ημ 

ήεμξ»  ιε ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζημκ ενπμιυ ημο ζημκ ηυζιμ παναηηδνίγεηαζ απυ 

ημκ ζοββναθέα «αθθυημημ», (Φ 33) ηαζ αθθμφ δ παναηηδνζζηζηή θνάζδ ηδξ 

δνςίδαξ «Πα ζ‟ αημφς, δοπαηένα!...» ςξ «πμθφ αθθυημηδ» (Φ 44), εκχ  άθθα 

ζπυθζά ηδξ, απαλζςηζηά ηδξ γςήξ ηςκ ημνζηζζχκ,  παναηηδνίγμκηαζ ςξ ηοκζηά ή 

εζνςκζηά, μοδέπμηε, υιςξ δδθχκεηαζ υηζ οπμηνφπημοκ εβηθδιαηζηέξ πνμεέζεζξ, ή 

ημοθάπζζημκ έηζζ εηθαιαάκμκηακ απυ ημ πενζαάθθμκ ηδξ δνςίδαξ.  Πημ ζδιείμ 

                                                           
420

 Χαλβατηάκθσ 2005: 19. Με το Χαλβατηάκθ ςυμφωνεί αναφορικά με τον αυτοβιογραφικό χαρακτιρα του 
ζργου και ο Γ. Βελουδισ  2002, ο οποίοσ αναφζρει: «Ππωσ και ςτα άλλα «αυτοβιογραφικά» του διθγιματα, 
ζτςι και ςτθ Φόνιςςα θ τεχνικι τθσ αφιγθςθσ ςτθρίηεται ςτθν ψυχολογικι διαδικαςία τθσ ανάμνθςθσ· ςτθν 
περίπτωςθ τθσ Φραγκογιαννοφσ θ τεχνικι αυτι ιςοδυναμεί με τθν ψυχαναλυτικι τεχνικι τθσ 
(αυτο)ανάλυςθσ: «Εισ εικόνασ, εισ ςκθνάσ και εισ οράματα τθσ είχεν επανζλκει εισ τον νουν όλοσ ο βίοσ τθσ, ο 
ανωφελισ και μάταιοσ και βαρφσ». Κλείνοντασ δε το εν λόγω άρκρο παρακζτει τον παραλλθλιςμό του 
Χαλβατηάκθ 1977: «Ππωσ ο κορυφαίοσ γάλλοσ μυκιςτοριογράφοσ του 19ου αιϊνα για τθ «Madame Bovary» 
του, ζτςι και ο φτωχόσ ζλλθνασ «ςυγγενισ» του κα μποροφςε να πει για το δθμιοφργθμά του: «Θ Φόνιςςα 
είμαι εγϊ!» 
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Ο νεολογιςμόσ προτάκθκε από τον κακθγθτι Κεωρίασ τθσ Λογοτεχνίασ Ν. Βαγενά και υιοκετικθκε για να 
αποδϊςει το περιεχόμενο των διακρίςεων των αφορμϊμενων από το  φφλο. 
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αοηυ, πνμπςνχκηαξ, ίζςξ, ηαζ πένα απυ ηζξ πνμεέζεζξ ημο ζοββναθέα, αθθά 

πάκηα αημθμοεχκηαξ ημ πκεφια ημο, κμιίγς υηζ εα ιπμνμφζαιε κα επζζδιάκμοιε 

υηζ δ απμζηαζζμπμίδζή ημο ηαζ δ πνμαμθή ηςκ απυρεςκ, ήημζ ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ, 

ημο πενζαάθθμκημξ ζπεηζηά ιε ηδκ ενιδκεία ηδξ «αθθυημηδξ» ζοιπενζθμνάξ ηδξ 

δνςίδαξ, οπμδδθχκμοκ ηζξ απυρεζξ ημο ζοββναθέα βζα ημκ ηεκηνζηυ νυθμ πμο 

δζαδναιαηίγμοκ μζ πεπμζεήζεζξ ζηδκ επζθμβή ηςκ πνάλεςκ ημο ακενχπμο. 

Ζ εεζα-Σαδμφθα ή Φναβημβζακκμφ είπε ήδδ απυ παζδμφθα εδναζχζεζ ιέζα ηδξ ηδκ 

άπμρή ηδξ βζα ημ ακχθεθμ ηδξ φπανλδξ ηςκ ημνζηζζχκ, εζδζηά ζε πενζπηχζεζξ 

πμο οπενηενμφζακ ζε ανζειυ ζε ιζα πμθφηεηκδ μζημβέκεζα.  Ξνυηεζηαζ βζα ιζα 

άπμρδ, δ μπμία είπε, ςξ ημζκςκζηά ενείζιαηα, ηδ ζπακζυηδηα ηςκ ανζεκζηχκ πμο 

λεκζηεφμκηακ, ηδκ πνμίηα πμο ελαεθίςκε μζημκμιζηά ηζξ μζημβέκεζεξ μζ μπμίεξ 

είπακ ημνίηζζα,  αθθά ηαζ ηδκ ημζκςκζηή εέζδ ηςκ ίδζςκ ηςκ ημνζηζζχκ πμο ηα 

πενίιεκε ιζα ακαπυδναζηδ ιμίνα ελάνηδζδξ ηαζ οπμαάειζζδξ.  θα αοηά, αέααζα, 

εα πνέπεζ κα ζοκδοαζημφκ ιε ημ βεβμκυξ υηζ δ δνςίδα ζηενείηαζ ηνζηζηήξ ζηέρδξ, 

απμηέθεζια ηδξ έθθεζρδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ιυνθςζδξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ 

ροπμθμβία ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ αηνςηδνζαζιχκ, ημοξ μπμίμοξ έπεζ οπμζηεί, 

αηνςηδνζαζιχκ πμο έθεαζακ ζημ ζδιείμ κα δδιζμονβήζμοκ έκα ηέναξ, ιζα 

εβηθδιαηζηή θοζζμβκςιία, υπςξ ιανηονμφκ ζηδκέξ ζηζξ μπμίεξ δ Φναβημβζακκμφ 

ιμζάγεζ κα ακηθεί δδμκή απυ ηζξ εβηθδιαηζηέξ ηδξ πνάλεζξ «Ζζεάκεημ ηδκ ζηζβιήκ 

εηείκδκ αβνίακ πανάκ κα πκίλδ ημ ιζηνυκ εοβάηνζμκ…», (Φ 164 ) ζδιεζχκεζ μ 

Ξαπαδζαιάκηδξ ακαθενυιεκμξ ζηδκ πνχηδ απυπεζνα ημο ηεθεοηαίμο θμκζημφ ηδξ 

Φναβημβζακκμφξ. 

Ν Ξαπαδζαιάκηδξ ηζιςνεί ηδκ δνςίδα ημο ηαζ δ ηζιςνία ηδξ εα θέβαιε υηζ έπεζ ημ 

παναηηήνα ηδξ ανπαίαξ κέιεζδξ, ιε ηδ δζαθμνά υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

Φναβημβζακκμφξ δεκ είκαζ ιυκμ ζοκέπεζα ηδξ ιμίναξ, αθθά ηαζ ιίαξ ζδζυηοπδξ 

ενδζηεοηζηήξ ροπμπαεμθμβίαξ.  Ζ πνμζπάεεζα ηδξ Φναβημβζακκμφξ κα 

ενιδκεφζεζ ημοξ θυκμοξ ηςκ ανεθχκ ςξ εεία πανέιααζδ ηαζ ένβμ αββέθθςκ ηαζ 

δ εκηφπςζδ υηζ εα έπνεπε κα ζοκδνάιεζ αοηυ ημ εεάνεζημ ένβμ, εηθαιαάκεηαζ ςξ 

φανζξ δ μπμία επζθένεζ ηδκ απχθεζα ηδξ θμβζηήξ ηδξ.  Δίκαζ πνμθακέξ υηζ μ 

εεμζεαμφιεκμξ Ξαπαδζαιάκηδξ ακηζιεηςπίγεζ ημκ εάκαημ ςξ ιέβα ιοζηήνζμ, ζημ 

μπμίμ μ άκενςπμξ δεκ ιπμνεί κα εζζπςνήζεζ ηαεχξ αοηυ οπενααίκεζ ηζξ 

δοκαηυηδηέξ ημο κα ημ ηαηακμήζεζ.  Ρδκ αδοκαιία αοηή ημο ακενχπμο μ 

ζοββναθέαξ ηδκ δδθχκεζ ιε ζαθήκεζα, υηακ βνάθεζ: «Δίπε «παναθμβίζεζ» 

επζηέθμοξ. Δπυιεκμκ ήημ, δζυηζ είπεκ ελανεή εζξ ακχηενα γδηήιαηα». (Φ 78) 

Ρμ υκεζνμ ηδξ δεοηενμηυνδξ ηδξ Φναβημβζακκμφξ απμδεζηκφεηαζ πνμθδηζηυ βζα 

ηδκ εβηθδιαηζηή πνάλδ ηδξ ιδηέναξ ηδξ ηαζ οπμδδθχκεζ ηδκ ακηίθδρδ ημο 

Ξαπαδζαιάκηδ υηζ μζ αβκέξ οπάνλεζξ παίγμοκ ημ νυθμ ημο αββεθζμθυνμο ημο 

εείμο. Πε ακηίεεζδ ιε ηδκ πνμθδηζηυηδηα ημο μκείνμο ηδξ Αιένζαξ, ηα υκεζνα ηδξ 

δνςίδαξ είκαζ ζημηεζκά ηαζ αθθυημηα, ζδιαδειέκα απυ ηζξ ηφρεζξ βζα ηα 

εβηθήιαηά ηδξ. 

Γεκ οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ μ Ξαπαδζαιάκηδξ εέθεζ κα απμδχζεζ ημ πνχημ 

έβηθδια ηδξ δνςίδαξ ζηδκ απχθεζα ημο θμβζημφ ηδξ, παν‟ υθα αοηά, μ εοζεαήξ 
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παναηηήναξ ημο δεκ ακηέπεζ ημ απμηνυπαζμ ημο θυκμο εκυξ αεχμο ηαζ άηαημο 

ανέθμοξ ηαζ, βζα κα ιεηνζάζεζ ηζξ εκηοπχζεζξ απυ ηδ ζηθδνυηδηα ηδξ πνάλδξ, 

πνμζεέηεζ ζηδ ζηδκή ημο πκζβιμφ ημο ανέθμοξ έκα ζπυθζμ, ημ μπμίμ οπμδδθχκεζ 

έκα είδμξ ζοιαμθζηήξ ηαφηζζδξ ηδξ Φναβημβζακκμφξ ιε ηδ κεμβέκκδηδ εββμκή ηδξ 

: «Ρμ ιζηνυκ ημνάζζμκ έαδπε ηαζ έηθαζε η‟ εεμνφαεζ σο λα ήηνλ κεγάινο 

άλζξσπνο».  Ξκίβμκηαξ ημ ανέθμξ, υπςξ παναηδνεί μ Αζθακίδδξ, πκίβεζ, ηαηά 

ηάπμζμ ηνυπμ ηαζ ημκ ίδζμ ηδξ ημκ εαοηυ. (Φ 77) 

Πημ ελήξ δ ζοζημθή ηδξ ζημ αθέιια ηδξ ηυνδξ ηδξ, ηα υκεζνά ηδξ πμο ιμζάγμοκ 

ιάθθμκ ιε εθζάθηεξ, δ ηαναπή πμο κζχεεζ ζημ κμο ηαζ ζηδκ ηανδζά ηδξ ηαζ βζα ηδκ 

μπμία γδηά απ‟ ημκ Αζ Γζάκκδ ζδιάδζ κα ηάκεζ ιζα ηαθή πνάλδ βζα κα βαθδκέρεζ, 

θακενχκμοκ ηζξ ηφρεζξ, ηζξ μπμίεξ βεκκά δ ακυζζα πνάλδ ηδξ ζε έκα ιένμξ ηδξ 

ζοκείδδζήξ ηδξ, ζημ μπμίμ είκαζ ααεζά εαιιέκδ ηάπμζα αβαευηδηα, εκχ, μ 

πανάδμλμξ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ενιδκεφεζ ημ ζδιάδζ ημο Αζ Γζάκκδ, ςξ 

ζοβηαηάεεζδ ζημ θυκμ ηςκ δφμ ημνζηζζχκ, ιανηονεί, ιε έκακ αηυιδ ηνυπμ, ηα 

ζαθειέκα θμβζηά ηδξ.422 

Πηδ ιεβάθδ ροπμβναθζηή ηέπκδ ημο Ξαπαδζαιάκηδ απμδίδεζ μ Σαθααηγάηδξ ηδκ 

ελαζνεηζηή απυδμζδ ηδξ υθδξ πμνείαξ ηδξ Φναβημβζακκμφξ πνμξ ημ έβηθδια, απυ 

ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ ζδέαξ έςξ ηδκ πναβιαημπμίδζή ηδξ. Απυ ηζξ μδοκδνέξ 

ακαικήζεζξ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ, ζηα αννςζηδιέκα υκεζνα, ζηδκ αβςκία ημο 

θακενχιαημξ ημο εβηθήιαημξ ηαζ ζημοξ εθζάθηεξ ηςκ λοπκμκείνςκ, αήια-αήια 

ιαξ ηαηεαάγεζ ζηδκ ηθίιαηα πμο μδδβεί ζηδκ άαοζζμ ηδξ ηαναβιέκδξ ηαζ κμζδνήξ 

ροπήξ ηδξ δνςίδαξ ημο. Θζ ακ μζ επζδνάζεζξ ημο Λημζημβζέθζηζ είκαζ πνυδδθεξ ηαζ 

ζ‟ αοηή ηδκ πμνεία, ηακείξ δε ιπμνεί κα ανκδεεί υηζ μ Ξαπαδζαιάκηδξ ηζξ 

αθμιμζχκεζ ι‟ έκα ηνυπμ πμο λεπενκά ηα υνζα ηδξ ιίιδζδξ ηαζ ηαημνεχκεζ κα 

ειπκεφζεζ ζημκ ακαβκχζηδ ηα ζοκαζζεήιαηα εηείκα, ηα μπμία, ζοβηθμκίγμκηάξ 

ημκ, ημκ πνμεημζιάγμοκ βζα ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ. 

Ν Ξαπαδζαιάκηδξ πνδζζιμπμζεί ημκ ηυζιμ αοηυ, ιε ηζξ ααέααζεξ ηαζ αζηαεείξ 

ζοιαάζεζξ ημο, ζακ εέαηνμ ημ μπμίμ ακαπανζζηά ηζξ ζηνεαθυηδηεξ ηαζ ηζξ 

ακζζμννμπίεξ πμο ακαηνέπμοκ ηδ εεία ηάλδ ηςκ πναβιάηςκ.  Έηζζ, ημ ηαναβιέκμ 

ιοαθυ ηδξ Φναβημβζακκμφξ αζηζμθμβεί ηαζ δζηαζχκεζ ηζξ πνάλεζξ ηδξ ιε ημ ζηεπηζηυ 

υηζ πνμζπαεεί κα άνεζ ημζκςκζηέξ αδζηίεξ.  Δπεζδή δε, ακάιεζα ζηζξ ημζκςκζηέξ 

ζοιαάζεζξ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ ενδζηεία (βζα ημοξ ακενχπμοξ, μζ μπμίμζ δε 

δζαπκέμκηαζ απυ βκήζζμ ζοκαίζεδια ενδζηεοηζηυηδηαξ), δ Φναβημβζακκμφ 

πνμζπαεεί κα ηα ζοιαζαάζεζ υθα.  πζ ιυκμ εεςνεί ηζξ πνάλεζξ ηδξ 

ηαεμδδβμφιεκεξ απυ ηδ εεία εέθδζδ, αθθά θηάκεζ ζημ ζδιείμ κα πζζηεφεζ υηζ 

είκαζ ηέημζα δ δοκαηυηδηα επζημζκςκίαξ ηδξ ιε ημ εείμ, χζηε ηαζ μζ δζηέξ ηδξ 

ζηέρεζξ ηαζ εεθήζεζξ εζζαημφμκηαζ απυ αοηυ.  Ζ ηθζιάηςζδ αοηή ημο 
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 Στθν περιοχι του προδιονυςιακοφ μαιναδιςμοφ τθν τοποκετεί ο Αςλανίδθσ 2007: 313, όταν αναφερόμενοσ 
ςτον πρϊτο τθσ φόνο γράφει: «Ζτςι πνίγοντασ τθ ςυνονόματθ (κι όλα τα άπλθςτα, βουλιμικά, κοριτςάκια) 
πνίγει τθν πείνα τθσ, τθ διεκδίκθςι τθσ, πνίγει τον εαυτό τθσ ωσ ξεχωριςτό άνκρωπο. Τθ μάγιςςα Δελχαρϊ 
δεν μπορεί να τθν πνίξει, αφοφ θ Χαδοφλα αντλεί τθ δφναμι τθσ να πνίγει από τθν ταφτιςι τθσ με τον εχκρό 
και κεό τθσ» 
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παναθμβζζιμφ ηαζ ηδξ φανεςξ πανμοζζάγεηαζ ζ‟ έκα θυκμ, ημκ μπμίμ δεκ 

δζέπναλε, αθθά επέηνερε ιε ηδ ζζςπή ηδξ κα ζοιαεί, εκ είδεζ ζοκεκμπήξ ιε ημ 

πεπνςιέκμ.  Ζ επακάθδρδ ηζ εδχ ημο επζεέημο «αθθυημημ», ημ μπμίμ 

πνμζδζμνίγεζ ημ βέθζμ ηδξ ηαζ ημοξ ζημπαζιμφξ ηδξ, επζαεααζχκεζ ημκ 

παναθμβζζιυ, εκχ δ δζζηαηηζηυηδηα ιε ηδκ μπμία δζαηοπχκεζ ηδκ ημθιδνή ζηέρδ 

υηζ επδνεάγεζ ημ εείμ ηαζ επδνεάγεηαζ απ‟ αοηυ, ιανηονεί ηδκ φανδ ηδκ μπμία 

επακαθαιαάκεζ.  

Ζ πεπμίεδζδ ημο Ξαπαδζαιάκηδ βζα ηδκ αβαευηδηα ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ 

δζαθαίκεηαζ ηαζ απυ ηδκ αοευνιδηδ ακηίδναζδ ηδξ Φναβημβζακκμφξ κα θςκάλεζ 

βζα κα ζχζεζ ηδ ιζηνή πμο έπεζε ιυκδ ηδξ ζημ πδβάδζ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, απυ ημ 

βεβμκυξ υηζ εεςνεί ηδκ απμοζία ηδξ ηυνδξ ηδξ Θνζκζχξ, δ μπμία εα ιπμνμφζε κα 

απμηνέρεζ ημκ πκζβιυ ημο ημνζηζζμφ, ςξ αηοπία ηαζ ηδ ζζςπή ηδξ ςξ αιανηία. 

Υζηυζμ, πνυηεζηαζ βζα ζηέρεζξ ηαζ ακηζδνάζεζξ, μζ μπμίεξ ειπμδίγμκηαζ ηαζ 

ακαηνέπμκηαζ απυ ηδ δδθςιέκδ ηδξ πεπμίεδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ οπμααειζζιέκδ 

εέζδ ηδξ βοκαίηαξ ζηδκ ημζκςκία ηδξ ηαζ ηδκ επμπή ηδξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηα 

ζαθειέκα θμβζηά ηδξ. 

Ακ υιςξ δ θφζδ ημο ακενχπμο, είκαζ ηαηά αάεμξ, αβαεή, ημ ενχηδια πμο 

πθακάηαζ ζε υθμ ημ ένβμ είκαζ πχξ θεάκεζ ηακείξ ζημκ θυκμ, ηαζ ιάθζζηα ηαηυπζκ 

οπμθμβζζιέκδξ ζηέρδξ. Ακ παναηδνήζμοιε ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ 

Φναβημβζακκμφξ, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ θένεζ πάκς ηδξ ζδιάδζα απυ ηα παζδζηά 

ηαζ εθδαζηά ηναφιαηα πμο οπέζηδ απυ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ. Ρμ κακάνζζια, ζημ 

μπμίμ αθήκεηαζ, παναπέιπεζ ζηδκ ανεθζηή ηδξ δθζηία ηαζ ηδ ζημνβή πμο, 

εκδεπμιέκςξ, ζηενήεδηε (ελ μο ηαζ μζ παναηθήζεζξ ηαζ ηςκ άθθςκ κδπίςκ ηςκ 

μκείνςκ ηδξ βζα εςπείεξ, κακανίζιαηα ηαζ θνμκηίδα), εκχ δ άδζηδ πνμζημδυηδζή 

ηδξ ζδιάδερε υθδ ηδ ιεηέπεζηα εκήθζηδ γςή ηδξ. Νζημβέκεζα ηαζ ημζκςκζηυ 

πενζαάθθμκ είκαζ θμζπυκ ζοκοπεφεοκα ζηδκ δεζηή ζοβηνυηδζδ ημο αηυιμο, 

ροπμθμβζηή ηαζ δζακμδηζηή. Ν άκενςπμξ δζαιμνθχκεηαζ ηαζ δζαιμνθχκεζ ημ 

πενζαάθθμκ ηδξ γςήξ ημο. 

Ζ ιεηαθμνά ηςκ αιανηδιάηςκ ςξ αάνμοξ, ημ μπμίμ θένεζ ημ άημιμ ιέπνζ ηα 

ζοκηεθεζηεί δ ιεηάκμζα, πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ απυ ημκ Ξαπαδζαιάκηδ, μ μπμίμξ 

πανμιμζάγεζ ημοξ θυκμοξ ιε «μνιαευ», ημκ μπμίμ δοζαάζηαηηα εα έπνεπε κα 

θένεζ δ Φναβημβζακκμφ βζα ημ οπυθμζπμ ημο αίμο ηδξ.423 

Ζ οπμηνζζία αθθά ηαζ δ εημζιυηδηα, ηαεχξ ηαζ μζ αολδιέκεξ ζςιαηζηέξ δοκάιεζξ 

πμο επζδεζηκφεζ δ Φναβημβζακκμφ, ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμζπάεεζάξ ηδξ κα 
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Χαρακτθριςτικι είναι θ αιςκθτοποιθμζνθ  απεικόνιςθ τθσ μεταφοράσ των αμαρτθμάτων ωσ βαρϊν ςτθ 
ςυμβολικι μεταφορά όλου του εξοπλιςμοφ ενόσ ιςπανοφ κονκιςταδόρου ςε μία δυςβάςτακτθ ανάβαςθ μζχρι 
τθσ ςτιγμισ τθσ απαλλαγισ του και τθσ ρίψθσ του φορτίου ςε βάρακρο εν είδθ μετανοίασ, ςτθν ταινία  
Αποςτολι (1986) του Roland Jofee και ςκθνοκεςία  Robert Bolt… Πμοια θ Φραγκογιαννοφ, ςτο όνειρό τθσ, 
φζρει κρεμαςμζνα ςτο λαιμό τθσ, ςε φρικϊδθ ορμακό, ςαν ςε κομπολόι, τα κεφάλια των κοριτςιϊν που 
πνίγθκαν, αφριςμζνα από το κφμα. (Φ 158) Για τθ Φραγκογιαννοφ όμωσ δεν υπάρχει μετάνοια αφοφ 
ψθλϊνοντασ ο νουσ τθσ παρανοεί τθ κεία τάξθ των πραγμάτων προβάλλοντασ ς’ αυτι τισ ςτρεβλϊςεισ του 
κόςμου που τθν περιβάλλει. 
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δζαθφβεζ ηδ ζφθθδρή ηδξ, αθμνιχκηαζ απυ ημ έκζηζηημ ηδξ αοημζοκηήνδζδξ, ημ 

μπμίμ πνδζζιμπμζεί υθα ηα ιέζα βζα κα ζηακμπμζδεεί, ζοκεπζημονμφιεκμ ηαζ απυ 

ηδ θοζζηή ηάζδ ημο ακενχπμο βζα εθεοεενία.  Ν ζοββναθέαξ, θμζπυκ, 

απμδεζηκφεηαζ, βζα άθθδ ιζα θμνά, ααεφξ βκχζηδξ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ. 

Ν Ξαπαδζαιάκηδξ πνδζζιμπμίδζε ηαζ αθθμφ ηδ ζηδκμβναθία ηδξ θφζδξ, 

πνμηεζιέκμο κα δζαιμνθχζεζ ηδκ ηαηάθθδθδ αηιυζθαζνα, χζηε κα οπμαάθεζ ημκ 

ακαβκχζηδ. 424 Πημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ένβμο, ςζηυζμ, δ θφζδ θαίκεηαζ κα 

είκαζ αδζάθμνδ ζε υζα ζοιααίκμοκ, ιε απμηέθεζια μ ζοββναθέαξ κα αθήκεζ 

εθεφεενδ ηδ θονζηή ημο δζάεεζδ ηαζ κα ηδκ οικεί ζε υθδ ηδξ ηδκ μιμνθζά ηαζ ηδ 

ιεβαθμπνέπεζά ηδξ, δ μπμία ζοπκά ακηζηίεεηαζ ζηδκ αζπήιζα ημο ηυζιμο ηςκ 

ακενχπςκ.  Ηδζαίηενα υιςξ πνμξ ημ ηέθμξ ημο ιοεζζημνήιαημξ, ηαζ εκχ ημ δνάια 

μδεφεζ πνμξ ηδκ ημνφθςζή ημο, υθεξ μζ δοκάιεζξ, θοζζηέξ, ακενχπζκεξ ηαζ εείεξ, 

ζοκενβάγμκηαζ μδδβχκηαξ ζηδκ ηναβζηή ηαηάθδλδ ηαζ ηδκ ηάεανζδ. Ρμ νέια ηδξ 

ηεθεοηαίαξ ηαηαθοβήξ ηδξ μκμιάγεηαζ οπαζκζηηζηά «ηαηυνεια», μζ πέηνεξ 

έπεθηακ επάκς ζημ πνυζςπυ ηδξ «ιε μνιήκ ηαζ ηαηίακ… ςξ κα ημοξ 

εζθεκδυκζγεκ αυναημξ πεζν ηαηά ηδξ ηεθαθήξ ηδξ», εκχ ζηδκ ηεθεοηαία ζηδκή 

ημο δνάιαημξ  «ηα ηφιαηα εθμφζηςζακ αβνίςξ, ςξ κα είπμκ πάεμξ». 425  (Φ 200)  

Πε μθυηθδνμ ημ ένβμ δε θείπμοκ ζημζπεία πνμμζημκμιίαξ, ηα μπμία πνμμζςκίγμοκ 

ηδκ έηααζδ ηςκ πναβιάηςκ.  Ζ ίδζα δ Φναβημβζακκμφ παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ 

ζοββναθέα πξνγεγξακκέλε ηαζ έξεκνο, εκχ ημ πνάιζ πμο ζηεπαγυηακ, ηζξ 

ηεθεοηαίεξ ζηζβιέξ ηδξ γςήξ ηδξ, δ ίδζα ημ αθέπεζ ζακ ζάβαλν. 

Ρμ ιοεζζηυνδια μθμηθδνχκεηαζ, πνμζθένμκηαξ ζημοξ ακαβκχζηεξ ημο ηδκ 

ηάεανζδ.  Σαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ δ Φναβημβζακκμφ πεεαίκεζ ιε πκζβιυ, υπςξ 

ηαζ ηα εφιαηά ηδξ, ζε ιία εαοιαζηή ζοκέπεζα ηδξ ιμίναξ. Ν εάκαημξ, μ μπμίμξ 

δίκεζ ηδ θφζδ ημο δνάιαημξ, είκαζ απμηέθεζια ημο πεπνςιέκμο ηδξ 

Φναβημβζακκμφξ. Απμθεφβεζ ηδκ ακενχπζκδ δζηαζμζφκδ βζαηί δεκ πζζηεφεζ ζηδκ 

εκμπή ηδξ, αθθά βζα ημκ ίδζμ θυβμ δεκ ηαημνεχκεζ κα θηάζεζ ζηδ θφηνςζδ ηαζ 

ιέζς ηδξ εεία δζηαζμζφκδξ. Ζ αδοκαιία ηδξ ιεηάκμζαξ βζα ηα εβηθήιαηά ηδξ, βζα 

ηα μπμία αιθζαάθθεζ ακ, πνάβιαηζ, είκαζ αιανηήιαηα, ηδκ μδδβεί ζημκ βένμκηα 

πκεοιαηζηυ ζημκ Ασ Πχζηδ, πμο είπε ημ πάνζζια κα αθέπεζ ημοξ θμβζζιμφξ ηαζ κα 

ακαβκςνίγεζ ηα αιανηήιαηά.  Αοηή, θμζπυκ, δ αδοκαιία ηδξ ιεηάκμζαξ παίγεζ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ έηααζδ ηδξ ζζημνίαξ, αθμφ αθήκεζ ηδκ δνςίδα ιεηέςνδ ιε 

ηζξ αιθζαμθίεξ ηδξ κα ηδ αοείγμοκ ζημ πάζια «ιεηαλφ ηδξ εείαξ ηαζ ηδξ 

ακενςπίκδξ δζηαζμζφκδξ».  Ζ ηεθεοηαία θνάζδ ημο ιοεζζημνήιαημξ, θυβς ηδξ 
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 Τθ ςτιγμι τθσ κανάτωςθσ τθσ νεογζννθτθσ εγγονισ τθσ Φραγκογιαννοφσ τα πάντα ςιγοφν, ωσ και θ φλόγα 
του καντθλιοφ ςβινει. 
425

 Ο Ελφτθσ ςτο δοκίμιό του με  τίτλο Η Μαγεία του Παπαδιαμάντθ, αναδεικνφει και μια θκικι διάςταςθ τθσ 
φφςθσ για τον Ραπαδιαμάντθ λζγοντασ ότι: «Τ’ αμπζλια και τα κφματα, οι άνεμοι και τα πλεοφμενα που 
αυλακϊνουν νφχτα μζρα τισ ιςτορίεσ του δεν χρθςιμεφουν ςαν απλό φόντο ςτουσ ιρωζσ του, μετζχουν ςτθ 
διαδραμάτιςθ και, ςε ζςχατθ ανάλυςθ, εμφανίηονται ςαν φορείσ θκικϊν αξιϊν». (Αναφζρεται ςτο Φαρίνου- 
Μαλαματάρθ 2005: 237).  Βζβαια, αυτι θ διάςταςθ είναι μάλλον ςυμβολικι – μεταφορικι. Σφμφωνα ωςτόςο 
πάντα με τον Ελφτθ θ αιςκθτικι του Ραπαδιαμάντθ είναι όχθμα τθσ θκικισ και το ίδιο είναι και θ φφςθ.  
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αιθζζδιίαξ ηδξ, ίζςξ οπαζκίζζεηαζ ημ εκδεπυιεκμ ιζαξ θφηνςζδξ, ιζαξ άθεζδξ 

αιανηζχκ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή ηαηά ημ πέξαζκα πμο βζα ημκ Ξαπαδζαιάκηδ 

ζδιαημδμηεί μ εάκαημξ. 

 

πκπεξάζκαηα 

πςξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ ημο ένβμο, ηαε‟ υθδ ηδκ ελέθζλδ 

ηδξ αθήβδζδξ, μ Ξαπαδζαιάκηδξ εζηζάγεζ ημ εκδζαθένμκ ημο ζημ ιοαθυ, ζηα 

ζοκαζζεήιαηα  ηαζ ζηα υκεζνα ηδξ δνςίδαξ ημο, πανέπμκηαξ ζημκ ακαβκχζηδ ηδ 

δοκαηυηδηα κα δεζ ηα άθθα πνυζςπα ημο δνάιαημξ ιέζα απυ ηδκ μπηζηή ηδξ.  Νζ 

ζπάκζεξ ιεηαημπίζεζξ απυ αοηή ηδκ εζηίαζδ ελοπδνεημφκ ηαεανά ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

πθμηήξ ηαζ είκαζ ζφκημιεξ. 

Κε ζδζαίηενδ επζιέθεζα, επίζδξ, ηαζ θονζζιυ παναεέηεζ μ ζοββναθέαξ πενζβναθέξ 

ηδξ θφζδξ, δ μπμία, υπςξ ακαθένεδηε ήδδ, απμηεθεί ααζζηυ άλμκα ημο ένβμο 

ημο.  Νζ πενζβναθέξ, ςζηυζμ, αοηέξ δεκ ακαζνμφκ ημκ δζάποημ ροπμβναθζηυ 

παναηηήνα ημο ιοεζζημνήιαηυξ ημο. 

Ζ ροπμβναθζηή δεζκυηδηα ημο Ξαπαδζαιάκηδ ελαζθαθίγεζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ 

θεζημονβία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, ηαεχξ ζοιπάζπμοιε ιε ηδκ δνςίδα, αζχκμοιε 

ηδκ απεθπζζία ηδξ ηαζ ηνμθμδμηείηαζ δ θακηαζία ιαξ ιε ηζξ απαναίηδηεξ βζα ηδ 

ιεηαηυπζζδ ηδξ μπηζηήξ ιαξ βςκίαξ παναζηάζεζξ ηαζ πθδνμθμνίεξ. 

 Βζχκμκηαξ ηα αδζέλμδα ηδξ δνςίδαξ, δεκ ιπμνμφιε πανά κα ακανςηδεμφιε βζα 

ηα ημζκςκζηά αίηζα πμο μδήβδζακ ηδ γςή ηςκ βοκαζηχκ ζ‟ αοηή ηδκ ηναβζηή 

ηαηάζηαζδ, χζηε κα απμηεθεί δ βέκκδζδ εκυξ ημνζηζζμφ αάνμξ βζα ηδκ μζημβέκεζά 

ημο.  Ζ Φναβημβζακκμφ δεκ έπεζ ηδ δφκαιδ κα ελαθακίζεζ ηα αίηζα μφηε ηαζ κα ηα 

δζμνεχζεζ, έηζζ, ημ ιυκμ πμο ηάκεζ είκαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηα απμηεθέζιαηα, ιε 

ακμνευδμλμ, ζζμπεδςηζηυ ηαζ, ηονίςξ, απάκενςπμ ηνυπμ. 426  Ν ακαβκχζηδξ, 

υιςξ, δεκ ιπμνεί πανά κα ακαγδηήζεζ ηα αίηζα, ηα μπμία οπαζκίζζεηαζ μ 

ζοββναθέαξ, ηυζμ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ υζμ ηαζ ζε άθθα, ηαεχξ ηαζ ζε 

ζπμναδζηέξ ηαηαβναθέξ ηςκ απυρεχκ ημο.  Ρα αίηζα αοηά, εηηυξ απυ εηείκα πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ροπζηά πμθοζφκεεηδ πνμζςπζηυηδηα ηδξ Φναβημβζακκμφξ, 

ακαθένμκηαζ ηαζ ζηδκ απμοζία ηναηζηήξ πνυκμζαξ, απμηέθεζια εκυξ δζαανςιέκμο 

πμθζηεζαημφ ζοζηήιαημξ, ημ μπμίμ ζοπκά ηαηαββέθθεζ μ Ξαπαδζαιάκηδξ.  Ζ 

απμοζία ηδξ ηναηζηήξ πνυκμζαξ, ιαγί ιε ηδκ έθθεζρδ ακδνζημφ πθδεοζιμφ ζηδκ 

επανπία θυβς ηδξ ιεηακάζηεοζδξ, είπε ςξ απμηέθεζια ημκ «πθεζζηδνζαζιυ» ηςκ 

ακδνχκ ιέζς ηδξ πνμίηαξ.  Ηδζαίηενδ αανφηδηα, ςζηυζμ, απμδίδεηαζ ζηδ 
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 Κατά μία ανάγνωςθ θ Φραγκογιαννοφ είναι θ προςωποποίθςθ τθσ δαρβινικισ Φφςθσ, κακϊσ αναλαμβάνει 
να λειτουργιςει ωσ δφναμθ «φυςικοφ» ελζγχου. Σκοτϊνοντασ τα κθλυκά όντα ςυμβάλλει ςτθν αρχι τθσ 
φυςικισ επιλογισ και ςτον αφανιςμό των αςκενζςτερων υλοποιϊντασ τθ ριςθ του Δαρβίνου ότι ςε αντίκεςθ 
με τθν κοινωνικι φτϊχεια και μιηζρια, θ φφςθ παρουςιάηεται ςτθ κετικότερι τθσ μορφι. (εξ ου και θ 
αντιςτροφι των πραγμάτων που βιϊνει θ Χαδοφλα). Τηίνα Ρολίτθ 2005: 461- 467. 
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δζαιμνθςιέκδ ροπμζφκεεζδ ηδξ Φναβημβζακκμφξ, ηαεχξ ηαζ ζηα αζχιαηα πμο 

ηδκ πνμηάθεζακ. 

Ρα ζοκαζζεήιαηα πμο ιαξ ηαηαηθφγμοκ, ηαεχξ αζχκμοιε ημκ ηυζιμ ηδξ δνςίδαξ, 

πςνίξ κα εμθχκμοκ ηδκ ηνίζδ ιαξ βζα ηζξ εβηθδιαηζηέξ ηδξ πνάλεζξ, ιαξ αμδεμφκ 

κα πνμαθδιαηζζημφιε ζπεηζηά ιε ηδκ μοζζαζηζηή δζάζηαζδ  ζοβηεηνζιέκςκ 

ημζκςκζημπμθζηζηχκ επζθμβχκ ηαζ παναθείρεςκ, αθθά ηαζ ζπεηζηά ιε ημκ 

μοζζαζηζηυ παναηηήνα ημο μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ δνςίδαξ,  ηαεχξ 

θςηίγμοκ ηζξ δεζηέξ ημοξ πνμεηηάζεζξ.   Νζ ζοβηεηνζιέκεξ επζθμβέξ ηαζ 

παναθείρεζξ δεκ είκαζ άθθεξ απυ εηείκεξ, μζ μπμίεξ επδνεάγμοκ ηζξ πναβιαηζηέξ 

γςέξ αθδεζκχκ πνμζχπςκ, υπςξ είκαζ δ Φναβημβζακκμφ ηαζ μζ ζοβπςνζακμί ηδξ, 

μζ μπμίμζ, αηυιδ ηζ ακ δεκ θηάζμοκ ζημ έβηθδια, επζθέβμοκ πμζηίθα ακμνευδμλα 

ιέζα βζα κα λεπενάζμοκ ηζξ μδοκδνέξ ζοκέπεζεξ, ηζξ μπμίεξ έπμοκ βζα ηδ γςή ημοξ 

δ ακεπάνηεζα ηδξ πμθζηζηήξ δβεζίαξ ηαζ δ ιμνθςηζηή έκδεζα.  Δπίηαζνμξ πάκηα μ 

Ξαπαδζαιάκηδξ απμηοπχκεζ ιία απυ ηζξ πηοπέξ ημο πμθοζφκεεημο ηυζιμο ηδξ 

Φόληζζαο ιε ιζα νήζδ πμο ημκ ηαεζζηά ζοβηαζνζκυ ιαξ: «Ρζξ διφκεδ πενί πάηνδξ; 

Θαζ ηζ πηαίεζ δ βθαφλ δ ενδκμφζα επί ηςκ ενεζπίςκ; Ξηαίμοκ μζ πθάζζακηεξ ηα 

ενείπζα. Θαζ ηα ενείπζα ηα έπθαζακ μζ ακίηακμζ ηοαενκήηαζ ηδξ Δθθάδμξ». 427 

Ακαδείηκοε υιςξ έηζζ ηαζ ημκ πμθοδζάζηαημ παναηηήνα ηδξ δεζηήξ παναιέηνμο 

ηδξ πμθζηζηήξ, ηυζμ ζε επίπεδμ αζηίςκ υζμ ηαζ απμηεθεζιάηςκ. 

Απυ ηδκ δεζηή ακάθοζδ ημο ένβμο πνμέηορακ ηα ζημζπεία, ηα μπμία ζοκεέημοκ 

ηδκ  δεζηή πναβιαηζηυηδηα ηδξ δνςίδαξ, ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ζοιαάθθμοκ 

ζηζξ επζθμβέξ ηδξ ηαζ ηζξ πνάλεζξ ηδξ. Κπμνμφιε υιςξ κα ιζθήζμοιε βζα δεζηή 

βκχζδ;  Ακ καζ, πμζμξ είκαζ μ παναηηήναξ ηδξ; Αοηυ πμο ιαξ θέεζ μ 

Ξαπαδζαιάκηδξ είκαζ υηζ «ηα αάζακα ηαζ μζ ηαδιμί ημο ηυζιμο» ηάπμηε θηάκμοκ 

κα ηάκμοκ ηα θμβζηά ηςκ ακενχπςκ κα ζαθέρμοκ.  Ξχξ υιςξ θηάκεζ ηακείξ ζ‟ 

αοηυ ημ ζδιείμ; Ρζ πνέπεζ κα πνμδβδεεί; Ρζ ζδιαίκεζ βζα ηάπμζμκ κα ζαθέρμοκ ηα 

θμβζηά ημο; Ξχξ κζχεεζ ηαζ πχξ ζηέθηεηαζ; Ξμζεξ ακηζζηάζεζξ θείπμοκ ηαζ πμζεξ 

εθθείρεζξ «οπάνπμοκ» ζε δεζηυ επίπεδμ; Θαζ πχξ υθα αοηά ζοιαάθθμοκ ζηζξ 

δεζηέξ επζθμβέξ ιαξ;   θα αοηά  ημ ιοεζζηυνδια ιεηαββίγεζ ζημκ ακαβκχζηδ, 

ηαεχξ αζχκεζ «ηα αάζακα ηαζ ημοξ ηαδιμφξ» ηδξ Φναβημβζακκμφξ ηαζ ιαεαίκεζ ιε 

αοηυ ημκ ηνυπμ ηδ ζδιαζία ηςκ πναβιάηςκ ημο ηυζιμο πμο ηδκ πενζαάθθεζ, ηδκ 

πνμδίδεζ ηαζ ηδκ εηεέηεζ, ηυζμ ζε μζημβεκεζαηυ υζμ ηαζ ζε ημζκςκζηυ επίπεδμ.  

πςξ θέεζ ηαζ δ Φναβημβζακκμφ, βεκζηεφμκηαξ απυ ηα θυβζα ημο Σνζζημφ, 

ζφιθςκα ιε ημκ πκεοιαηζηυ  ηδξ  «υηζ υπμζμξ αβαπά ηδκ ροπήκ ημο, εα ηδκ 

πάζδ, ηζ υπμζμξ ιζζεί ηδκ ροπήκ ημο, εζξ γςήκ αζχκζμκ εα ηδκ θοθάλδ.» (76), 

«υθα ήζακ άθθα ελ άθθςκ», «Θαζ δ θφπδ ήημ πανά, ηαζ δ εακή ήημ γςή… Θακέκ 

πνάβια δεκ είκαζ αηνζαχξ υ, ηζ θαίκεηαζ, αθθά πακ άθθμ – ιάθθμκ ημ εκάκηζμκ.  

Αθμφ δ θφπδ είκαζ πανά, ηαζ μ εάκαημξ είκαζ γςή ηαζ ακάζηαζζξ, ηυηε ηαζ δ 

ζοιθμνά εοηοπία είκαζ ηαζ δ κυζμξ οβεία», εκχ, ηαοηυπνμκα, έαθεπε αββεθζηή 

πανέιααζδ, υηακ πέεαζκακ ανέθδ ζηζξ μζημβέκεζεξ ηςκ ζοβπςνζακχκ ηδξ. Ζ 

Φναβημβζακκμφ δζαεθά, ιέζα απ‟ ημ ζηαηζηυ πναβιαηζζιυ  ηδξ,  ηδ ζηνεαθή 
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Από το κείμενο του Ραπαδιαμάντθ με τίτλο Οιωνόσ (1896). Αναφζρεται ςτο Μουλάσ 2005:  229 
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πναβιαηζηυηδηα πμο ηδκ πενζαάθθεζ.  Ζ ηεθεοηαία  θεζημονβεί ζακ θίθηνμ ηςκ 

ενδζηεοηζηχκ ηαζ άθθςκ αζςιάηςκ ηδξ ιε πανάδμλα απμηεθέζιαηα.  

Ν εβηθςαζζιυξ ζε ιζα αζθοηηζηή πναβιαηζηυηδηα πςνίξ δζέλμδμ, πςνίξ εθπίδα, 

πςνίξ «υπθα» εθζβιχκ ηαζ ακαηνμπήξ, είκαζ ηάηζ πμο δφζημθα ιεηαθένεηαζ ηαζ 

αηυιδ πζμ δφζημθα αζχκεηαζ. ιςξ δ θμβμηεπκζηή απυδμζδ εκυξ ηέημζμο 

αζχιαημξ, ιέζς ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, δζαπενκά ηα υνζα ηδξ 

ηαηακυδζδξ ηδξ βθχζζαξ ηςκ αθδνδιέκςκ εκκμζχκ, πανέπμκηάξ ιαξ πνυζααζδ, 

ιέζς ηδξ θακηαζίαξ, ηδκ μπμία εκδοκαιχκεζ, ηαζ ημο ζοκαζζεήιαημξ, ημο μπμίμο 

ηδκ έηθναζδ απεθεοεενχκεζ, ζηδ εέαζδ ημο ηυζιμο ιέζα απυ δζαθμνεηζηέξ 

μπηζηέξ, μζ μπμίεξ δζαιμνθχκμκηαζ απυ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ζηέρδξ.  Ζ 

ιεηαηυπζζδ αοηή ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ, ζηδκ μπμία ηα θμβμηεπκζηά ένβα, εη θφζεςξ 

ιαξ, «εηπαζδεφμοκ», μλφκεζ ηδκ δεζηή εοαζζεδζία ηςκ ακαβκςζηχκ, έηζζ χζηε ζε 

ηάεε ιοεζζημνδιαηζηή ή πναβιαηζηή ζοκάκηδζή ημοξ ιε δεζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο 

απαζημφκ δζάηνζζδ, εθυζμκ απμηεθμφκ πνυηθδζδ βζα ημ δεζηυ ζφζηδια αλζχκ 

ημοξ, κα ακηαπμηνίκμκηαζ ςξ δνχκηα οπμηείιεκα ιε ιία μθμέκα αολακυιεκδ 

πθδνυηδηα.  

Δπζπεζνχκηαξ ιία δζενεφκδζδ ακαθμνζηά ιε ημ δεζηυ ζφζηδια, ημ μπμίμ εα 

απέηνεπε ηδ Σαδμφθα απυ ηδκ εβηθδιαηζηή ηδξ πνάλδ, παναηδνμφιε υηζ δ 

ηακμκζζηζηή ανπή ηδξ ηαεμθζηήξ επζηαβήξ πμο απμδίδεηαζ ζηδκ ηακηζακή δεζηή 

θζθμζμθία ιε ηδκ δεμκημηναηζηή έκκμζα ηδξ «ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ» δεκ 

επανηεί. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ Σαδμφθα βκςνίγεζ ηδκ ηαεμθζηή επζηαβή «δεκ εα 

ζημηχζεζξ» ηζ εκ ημφημζξ, επζθέβεζ κα ηδκ πανααζάζεζ, βζαηί δ ζδζαζηενυηδηα ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ ζοκεδηχκ, ηζξ μπμίεξ αζχκεζ, επδνεάγμοκ ηαεμνζζηζηά ηζξ 

απμθάζεζξ ηδξ.  Δίκαζ, επίζδξ, πνμθακέξ υηζ δ Φναβημβζακκμφ  δεκ εα είπε 

πνυαθδια κα δεπηεί κα εακαηςεμφκ βεκζηά υθα ηα ημνίηζζα, ηα μπμία εα 

βεκκζυκηακ ζε θηςπέξ μζημβέκεζεξ ηαζ ζε ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ ακάθμβεξ ιε ημο 

κδζζμφ ηδξ, ιεηνζάγμκηαξ ηδ δοζηοπίαξ ηςκ μζημβεκεζχκ ημοξ, αθθά ηαζ 

απαθθάζζμκηαξ ημκ εαοηυ ημοξ απυ έκα ακχθεθμ αάνμξ, υπςξ είπε θηάζεζ κα 

εεςνείηαζ δ γςή ημοξ.  Ζ απμοζία ζοβηνμηδιέκμο ζοζηήιαημξ αλζχκ εδχ είκαζ 

ηαηαθοηζηή.  Ρμ βεβμκυξ αοηυ οπαβμνεφεζ ηδκ ακάβηδ ζοβηνυηδζδξ εκυξ δεζημφ 

ιμκηέθμο, ημ μπμίμ εα επζηνέπεζ ηδκ οζμεέηδζδ εκυξ ιίκζιμοι ηακμκζζηζηχκ 

ανπχκ, μζ μπμίεξ εα απμζημπμφκ ζημ ζεααζιυ αλζχκ εειεθζαηήξ ζδιαζίαξ, υπςξ 

δ γςή,  δ εθεοεενία ηαζ δ δζηαζμζφκδ, αθθά ηαζ ζημ ζεααζιυ ηδξ πνμζηαζίαξ 

ακενχπζκςκ δζηαζςιάηςκ, υπςξ δ αζθάθεζα, δ αλζμπνέπεζα, δ ενβαζία, δ 

εηπαίδεοζδ, ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ ημζκςκζηήξ ζοιαίςζδξ ηςκ ακενχπςκ.  Ζ ίδζα 

ακάβηδ πζζημπμζείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ  αδοκαιία ημο δεμκημηναηζημφ 

ιμκηέθμο κα πανάζπεζ επανηέξ ηνζηήνζμ δνάζδξ δεκ  είκαζ δ ιμκαδζηή.  Ρδκ ίδζα 

αδοκαιία, ιπμνεί ηακείξ κα ζζπονζζηεί υηζ ακζπκεφεζ ηαζ ζημ ςθεθζιζζηζηυ 

ιμκηέθμ, ηαεχξ μζ πνάλεζξ ηδξ Σαδμφθαξ απμζημπμφκ, ηαηά ιία έκκμζα, ζηδ 

ιεβζζημπμίδζδ ηδξ εοδιενίαξ ημο ζοκυθμο, μζημβεκεζαημφ ηαζ ημζκςκζημφ, 

βεβμκυξ πμο παναπέιπεζ λακά ζηδ ζδιαζία ημο αλζαημφ πθαζζίμο, ημο μπμίμο δ 

ακαβηαζυηδηα, πνμηεζιέκμο βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ δεζηήξ, πνμηφπηεζ, επζπθέμκ,  

απυ ηα θάεδ ηαζ ηζξ παναθείρεζξ, ηα μπμία, υηακ αοηυ απμοζζάγεζ, μδδβμφκ ζε 
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μθέενζεξ ζοκέπεζεξ, ηυζμ ζε αημιζηυ υζμ ηαζ ζε ζοθθμβζηυ επίπεδμ.  Δπμιέκςξ, 

δζηαζμφιαζηε κα ζοιπενάκμοιε υηζ μπμζμδήπμηε ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ εα πνέπεζ κα  

ζηακμπμζεί υθα υζα ακαθένεδηακ παναπάκς, ζπεηζηά ιε ηζξ αλίεξ ηαζ ηζξ 

ηαεμθζηέξ ανπέξ δνάζδξ, ηζξ μπμίεξ, ακαβηαζηζηά, εα θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ηα 

άημια υζμ ηαζ μζ ζοθθμβζηυηδηεξ, «βκέθμκηαξ», υπςξ εα έθεβε ηαζ δ Nussbaum, 

πνμξ ηδκ οζμεέηδζδ ζοκδοαζηζηχκ ιμκηέθςκ δεζηήξ πνχημο επζπέδμο. 

Δπζπθέμκ, ζημ πθαίζζμ ιζαξ ηέημζαξ πνμζπάεεζαξ κα επζζδιακεμφκ εκδείλεζξ, μζ 

μπμίεξ οπμζηδνίγμοκ ηδκ επζθμβή ιζαξ δεζηήξ εεςνίαξ ηακμκζζηζημφ επζπέδμο,  εα 

πνέπεζ ηακείξ κα δζαηδνεί ηδκ επίβκςζδ υηζ, μπμζαδήπμηε ζοιπενάζιαηα 

οπυηεζκηαζ ζημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ηδξ ηάεε πενίπηςζδξ, 

ζοθθμβζηήξ ή αημιζηήξ, ηαζ μπμζεζδήπμηε ηαεμθζηεφζεζξ, εα πνέπεζ κα 

δμηζιαζημφκ ηαζ κα επζαεααζςεμφκ ζημ πεδίμ ηδξ εονφηενδξ δεζηήξ ειπεζνίαξ ιαξ 

ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ δεζηχκ ηνίζεςκ ηαζ επζθμβχκ, ηαεχξ ηα ζοιπενάζιαηά ιαξ 

μθείθμοκ κα ζοκεπζημονμφκηαζ ηυζμ απυ ηδ θαζκμιεκμθμβία ηδξ ειπεζνίαξ ιαξ 

υζμ ηαζ απυ ημκ μνεμθμβζηυ έθεβπμ ημο κμο ιαξ, δζαδζηαζίεξ ζηζξ μπμίεξ δ 

θμβμηεπκία ιπμνεί, υπςξ είδαιε, κα ζοιαάθεζ μοζζαζηζηά. Ζ ζοιαμθή αοηή 

έβηεζηαζ ζημ αζςιαηζηυ παναηηήνα ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, ηδκ μπμία μζ θμβμηεπκζηέξ 

αθδβήζεζξ ιαξ ηαθμφκ κα πναβιαημπμζήζμοιε. Νθυηθδνεξ γςέξ πνμαάθθμκηαζ 

πνμξ ιέεελδ ζημκ ακαβκχζηδ, πανέπμκηάξ ημο ηδ δοκαηυηδηα κα πνμζεββίζεζ ηα 

πνμηεζκυιεκα πνυηοπα πμο ηζξ εκέπκεοζακ αθθά ηαζ ηζξ επζθμβέξ ηαζ ηα  πάεδ πμο 

ηζξ δζαιυνθςζακ. 428  Ααίαζηα πνμηφπηεζ, ζηδ ζοκέπεζα, δ απμηίιδζδ ηδξ 

πνμααθθυιεκδξ απυ ημκ ζοββναθέα ιμνθήξ γςήξ ηαζ δ ζφβηνζζή ηδξ ιε ηδ 

ιμνθή γςήξ, ηδκ μπμία οζμεεηεί μ ακαβκχζηδξ, αθμφ μ ακαβκχζηδξ οζμεεηεί ηδκ 

αθθυηνζα μπηζηή βςκία πςνίξ κα πάκεζ ημκ εαοηυ ημο, ηδ ζηζβιή πμο ζοιπάζπεζ ιε 

ημοξ παναηηήνεξ,  ειπθεηυιεκμξ ζε ιζα δζπθή ηίκδζδ ιεηαηυπζζδξ ηαζ 

ακαδίπθςζδξ ζημκ εαοηυ ημο, θακενήξ ζημοξ ακαααειμφξ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ 

ακηαπυηνζζδξ ζηδ αζςιέκδ ειπεζνία.  Κάεδια ή ηαθθζένβεζα, εηπαίδεοζδ ή 

εοαζζεδζία, ημ απμηέθεζια ηδξ ακαβκςζηζηήξ ειπεζνίαξ ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία 

ηδξ εκζοκαίζεδζδξ είκαζ αηνζαχξ αοηυ, δ αίςζδ εκυξ παναδείβιαημξ γςήξ πμο ζε 

ηάεε πενίπηςζδ μλφκεζ ηδκ ακηίθδρδ ηαζ δζεονφκεζ ημοξ μνίγμκηεξ ηςκ επζθμβχκ 

γςήξ. 

  

                                                           
428

 Ο Ε. Γκανάσ παραπζμπει ςε κάτι ανάλογο κάνοντασ παράλλθλα και αναφορά ςε κατάλλθλθ θκικι κεωρία 
όταν γράφει ότι «μζςω τθσ ανάγνωςθσ ο αναγνϊςτθσ αποκτά, ςε ζνα βακμό, τθ δυνατότθτα να ψθλαφιςει 
τισ εμπειρίεσ των λογοτεχνικϊν θρϊων, χωρίσ να τισ ζχει κάνει ακόμα μζροσ τθσ δικισ του προςωπικισ ηωισ. 
Με άλλα λόγια, θ αφιγθςθ μασ δίνει τθ δυνατότθτα να ηιςουμε  περιςςότερεσ ηωζσ μζςα ςε μία» κι αυτό 
χάριν «τθσ παραδοςιακισ προοπτικισ που κεωροφςε πωσ ο χαρακτιρασ διαμορφϊνεται  εξαςκϊντασ τισ 
αρετζσ και γνωρίηοντασ τισ ςυνζπειεσ των πακϊν». Πςο για τθν αλικεια τθσ αφιγθςθσ τθν εξαρτά από το 
είδοσ των ανκρϊπων που διαμορφϊνει.  Γκανάσ 2005:  46 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11ν  

 

11. Η Ηζηθή θαη ην έξγν ηνπ Ian McEwan.  Έξεπλα ζηα κπζηζηνξήκαηά 

ηνπ Saturday θαη Solar 

11.Α Δηζαγσγηθέο επηζεκάλζεηο. Κξηηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ν ζπγγξαθέαο 

Ν Ian McEwan εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ζφβπνμκμοξ  Άββθμοξ 

ζοββναθείξ.  Ακάιεζα ζημοξ ιεθεηδηέξ ημο, ςζηυζμ, ζοκακηάιε ζοπκά 

δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ πμνείαξ ημο ένβμο ημο.  Δκδεζηηζηά, εα 

ακαθενεμφκ, ζηδ ζοκέπεζα, απυρεζξ ηςκ ηνζηζηχκ ζπεηζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ημο 

ζοββναθέα,  ηζξ ηαίνζεξ ζοκζζηχζεξ, μζ μπμίεξ πνμζδζμνίγμοκ ημ ένβμ ημο ηαζ, 

ζδζαίηενα, ηδκ δεζηή δζάζηαζδ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ ημο.  Ζ πανάεεζδ αοηχκ ηςκ 

απυρεςκ είκαζ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, πδβή βυκζιμο πνμαθδιαηζζιμφ, εκχ, 

ηαοηυπνμκα, θεζημονβεί ςξ αθυνιδζδ βζα ηδκ επζζήιακζδ ζδιείςκ, ηα μπμία 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηα εκδζαθένμκηα αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ. 

Κζα ηάζδ ηδξ ηνζηζηήξ, ζηδκ μπμία εκηάζζμκηαζ ηαζ μζ δάζηαθμί ημο ζοββναθέα, 

υπςξ μ Angus Wilson ηαζ μ Malcolm Bradbury, εεςνεί υηζ ημ ένβμ ημο Mc Ewan 

ελεθίζζεηαζ βναιιζηά απυ ηδκ επμπή ημο ΄70, υηακ εηδίδμκηαζ μζ ζοθθμβέξ ηςκ 

δζδβδιάηςκ ημο, ιε εέιαηα ιαηάανζα ηαζ πνμηθδηζηά. H ελέθζλδ ημο ένβμο ημο 

απμδίδεηαζ ζηδκ ιεηέπεζηα εκαζπυθδζδ ημο ζοββναθέα ιε ημ θειζκζζιυ ηαζ ηα 

εζνδκζζηζηά ηζκήιαηα. Ν Kiernam Ryan, ςζηυζμ, ακζπκεφεζ ηδκ φπανλδ εκυξ 

εζηθνύ κύζνπ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηζιεηςπίγεηαζ ημ ένβμ 

ημο, επζζδιαίκμκηαξ υηζ επακαηάιπημοκ  «μ εθζάθηδξ ηαζ δ απυβκςζδ» πμο 

οπμκμιεφμοκ ηδκ ελεθζζζυιεκδ εκαζπυθδζδ ημο McEwan ιε ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ 

ημζκςκία.  O David Malcolm, απυ ιία δζαθμνεηζηή μπηζηή, παναηδνεί επίζδξ, υηζ, 

καζ ιεκ δ έθθεζρδ δεζηήξ ηνίζδξ, δ μπμία ειθακίγεηαζ ζηα πνχηα ημο ένβα, 

ακηζηαείζηαηαζ απυ πζμ θακενέξ δεζηέξ εέζεζξ ζηα ένβα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟80, 

αθθά ηαζ ηυηε αηυιδ δεκ ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα βναιιζηή ελέθζλδ, ηαεχξ 

επακένπμκηαζ εέιαηα δεζημφ ζπεηζηζζιμφ ηαζ αιμναθζζιμφ, υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, ζηα ιοεζζημνήιαηα Ο Αζώνο (The Innocent) ηαζ Άκζηεξληακ 

(Amsterdam). 

Ν ίδζμξ o Mc Ewan, ακηίεεηα, πζζηεφεζ υηζ ηα ιοεζζημνήιαηά ημο έπμοκ ιία 

πενζμδζηή δφκαιδ κα «ακαηνέπμοκ ηζξ δεζηέξ αεααζυηδηεξ».  Υζηυζμ, παναηδνεί 

υηζ, ηαεχξ αίςκε ιία ααεααζυηδηα ακαθμνζηά ιε ηδ εέζδ ημο ζηδ ανεηακζηή 

ημζκςκία, λεηίκδζε ηδ ζοββναθζηή ημο ζηαδζμδνμιία εθέβπμκηαξ ένβα, ηα μπμία 

εεςνμφζε υηζ είκαζ ημζκςκζηέξ ηεηιδνζχζεζξ, εκχ αζζεάκεδηε ηδκ ακάβηδ ζηα 

ένβα ημο κα ανεζ «έκα ιοεζζημνδιαηζηυ ηυζιμ πμο ήηακ ημζκςκζηά, αηυιδ ηαζ 

ζζημνζηά ιδ ειπεδςιέκμξ».429 
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 Louvel, Menegaldo, and Fortiin 1995: 1 και 3 
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Ν McEwan θαίκεηαζ κα απμννίπηεζ ηδκ άπμρδ υηζ δ βθχζζα είκαζ απμεήηδ δεζηχκ 

εκκμζχκ, ακηζθαιαάκεηαζ, ςζηυζμ, ηδκ δεζηυηδηα ζε έκα πμθφ πζμ εειεθζαηυ 

επίπεδμ, ζοκδέμκηάξ ηδκ ιε ηδκ εκζηζηηχδδ ημζκςκζηή δζάζηαζδ ημο ακενχπμο, 

δ μπμία ηαείζηαηαζ δοκαηή ιέζα απυ ηδ θακηαζία ηαζ ηδκ εκζοκαίζεδζδ.  Θεςνεί, 

επζπνμζεέηςξ, υηζ δ θμβμηεπκία είκαζ έκα ααεφηαηα δεζηυ είδμξ θυβμο, ηαεχξ 

ελαζθαθίγεζ ζημκ ακαβκχζηδ έκα ζδακζηυ ιέζμκ βζα κα δζεζζδφζεζ ζημ κμο ημο 

άθθμο. 

Ν Dominic Head παναηδνεί υηζ μ McEwan ζοκεπίγεζ ιία πανάδμζδ δζαθμβζζιμφ 

πάκς ζημ νυθμ ημο ιοεζζημνήιαημξ ηαζ ημο ζοββναθέα βζα ηδκ πνμχεδζδ 

ηάπμζαξ εονείαξ δεζηήξ εεχνδζδξ, πανάδμζδ δ μπμία ζοκδέεηαζ, ηονίςξ, ιε ημ 

ένβμ ηδξ Iris Murdoch ημο 1950. (Head 8)  Ν Head επζζδιαίκεζ ηδκ μιμζυηδηα ιε 

ηδ ζηέρδ ηδξ Murdoch, εκχ απμδίδεζ ηζξ απυρεζξ ημο McEwan ζημ βεβμκυξ υηζ 

ιεθέηδζε ελεθζηηζηή ροπμθμβία. 

Ν McEwan θαίκεηαζ κα επζαεααζχκεζ ηδκ ενιδκεία ημο Head, μ μπμίμξ δζαπζζηχκεζ 

υηζ ιε ημ εηηεηαιέκμ ιοεζζημνδιαηζηυ ημο ζπέδζμ μ McEwan εκανιμκίγεζ ηζξ 

ένεοκέξ ημο βζα ημκ εαοηυ ηαζ ηδκ δεζηυηδηα ιε ηζξ πνυζθαηεξ ηνζηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ ηδξ αθδβδιαηζηήξ δεζηήξ430 ηςκ δεηαεηζχκ ημο  ‟80 ηαζ ημο ‟90, 

ένεοκεξ μζ μπμίεξ απακημφκ ζηζξ ιεηαδμιζζηζηέξ απυρεζξ.  Γεκ είκαζ ηοπαίμ, 

άθθςζηε υηζ ζοπκά ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ημο ακαθένεηαζ ζημ ιεηαδμιζζιυ ηαζ ημοξ 

εηπνμζχπμοξ ημο ιε απαλίςζδ. Ν Head ηαζ δ Claudia Schemberg εεςνμφκ υηζ δ 

δεζηή ζηνμθή ημο McEwan  ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα κα δζεονοκεεί δ 

μπηζηή ηδξ ένεοκαξ ηςκ άλζχκ ιε ηδ εεχνδζδ ηδξ θακηαζζαηήξ θμβμηεπκίαξ, ηδξ 

μπμίαξ δ ζοιαμθή ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμζπάεεζα είκαζ ακαπυθεοηηδ.  Ν Head, 

ςζηυζμ, πδβαίκεζ έκα αήια ιαηνφηενα, εεςνχκηαξ υηζ ημ βεβμκυξ υηζ μ McEwan, 

ζημ φζηενμ ένβμ ημο Δμηιέσζε (Atonement), εζηζάγεζ ημ εκδζαθένμκ ημο ζε 

εέιαηα παναηηήνςκ ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ ακηζζημζπεί ιε ηδ ιεηαηυπζζδ ηδξ δεζηήξ 

ηνζηζηήξ, ηδκ μπμία πενζβνάθεζ δ M. Nussbaum (Upheavals of Thought), πνμξ ιία 

επανηή εεςνία ηςκ ζοκαζζεδιάηςκκ.431 Ρα ηεθεοηαία ένβα ημο McEwan, ιε ηζξ 

εηηεκείξ ακαθφζεζξ ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ ακηζδνάζεςκ ηςκ παναηηήνςκ, 

θαίκεηαζ κα επαθδεεφμοκ αοηή ηδ εεχνδζδ. 

Ννζζιέκεξ απυρεζξ ηδξ ιεηαδμιζζηζηήξ  ηνζηζηήξ είκαζ ακηίεεηεξ ζηδκ ζδέα ηδξ 

ηςδζημπμίδζδξ ηςκ δεζηχκ δζθδιιάηςκ, ηα μπμία πνμηφπημοκ ζε ηαηαζηάζεζξ 

πμο ακηζιεηςπίγμκηαζ απυ πθαζημφξ παναηηήνεξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ. Ζ έιθαζδ, ηδκ 

μπμία δίκεζ δ ζοβηεηνζιέκδ ηνζηζηή ζηδκ πνμηεναζυηδηα ηδξ βθχζζαξ, ηαηαθήβεζ 

κα ακηζιεηςπίγεζ ημ οπμηείιεκμ ςξ απμηεθμφιεκμ απυ έκα δίηηομ θυβςκ, μζ μπμίμζ 

αλίγμοκ ηδκ πνμζμπή ιαξ, ακηί βζα ηάπμζμ οπμηζεέιεκμ ζοκεηηζηυ οπμηείιεκμ. 
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 Ο όροσ αναφζρεται ςτθν επιςτθμολογικι άποψθ ότι οι ιςτορίεσ μποροφν να λειτουργιςουν ωσ φορείσ 
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Ακάιεζα ζ‟ αοηέξ ηζξ δφμ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ, δ αθδβδιαηζηή δεζηή ζοκζζηά 

ιία ιεζυηδηα.  Ν Charles Taylor ακαβκςνίγεζ υηζ ημ ηφνμξ ιαξ, ςξ δεζηχκ 

οπμηεζιέκςκ, ελανηάηαζ απυ ηδ βθςζζζηή ιαξ ημζκυηδηα, έηζζ χζηε μζ δεζηέξ ιαξ 

δζαζζεήζεζξ  επδνεάγμκηαζ ακαπυθεοηηα απυ ηδ βθχζζα ηαζ ηδκ ημοθημφνα, 

πςνίξ αοηυ κα είκαζ ηαοηυζδιμ ιε ηδκ ακαβςβή ηςκ δεζηχκ ιαξ δζαζζεήζεςκ ζε 

απμηεθέζιαηα ηδξ βθχζζαξ. Ρμ δεζηυ οπμηείιεκμ πανάβεηαζ απυ ηδκ ηαθφηενδ 

απυδμζδ ηδξ ακενχπζκδξ δζάζηαζδξ, δ μπμία ιπμνεί κα επζηεοπεεί  ιε 

ακενςπμηεκηνζημφξ υνμοξ, δδθαδή ιε ηδ ζδιαζία πμο έπμοκ ηα πνάβιαηα βζα 

ιαξ. Έηζζ, έκαξ ζδιακηζηυξ ααειυξ δναζηδνζυηδηαξ απμδίδεηαζ ζημ οπμηείιεκμ, 

ημο μπμίμο μζ ζπέζεζξ είκαζ νζγςιέκεξ ζηδκ εφνςζηδ αζςιέκδ ειπεζνία ηαζ ημο 

μπμίμο μζ δζαζζεήζεζξ βζα ημ ηί είκαζ δεζηά παναηζκδηζηυ, ιπμνμφκ κα θδθεμφκ 

ζμαανά οπυρδ. Πφιθςκα ιε αοηή ηδ εεχνδζδ, μνζζιέκμζ δεζημί ζημπαζηέξ 

εηθαιαάκμοκ  ημ ιοεζζηυνδια ςξ ημιαζηυ. Ν McEwan ζοκηάζζεηαζ ιε αοηή ηδ 

εεχνδζδ ηαζ ηδκ οπμζηδνίγεζ ηυζμ ιε ημ ένβμ ημο υζμ ηαζ ιε ηζξ δζαηοπςιέκεξ 

εέζεζξ ημο.  

 

11. B Βαζηθέο ζπληζηώζεο ηεο εζηθήο δηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ McEwan 

Ρμ εκδζαθένμκ ημο McEwan βζα ηζξ επζζηδιμκζηέξ ελεθίλεζξ, ζδζαίηενα βζα ηζξ 

επζζηδιμκζηέξ ελδβήζεζξ ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ακηαπυηνζζδξ, 

ημκ μδδβεί ζε ζδιακηζηά ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ημ ααειυ ηδξ αλζμπζζηίαξ, δ 

μπμία ιπμνεί κα απμδμεεί ζημκ εαοηυ εεςνμφιεκμ ςξ απμηέθεζια ηαηαζηεοήξ. 

Ποβηεηνζιέκα, ηα επζζηδιμκζηά ιμκηέθα είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεμφκ υηζ 

επζαεααζχκμοκ ηδκ ακαγήηδζδ ημο εαοημφ, δ μπμία ακαδφεηαζ απυ ηζξ δζδβήζεζξ 

ημο McEwan, ιε ημ ζηεπηζηυ υηζ είκαζ  «ημ ηαθφηενμ πμο ιπμνμφιε κα πμφιε 

αοηή ηδ ζηζβιή». (Head 18) 

Γζηαζμθμβδιέκδ θαίκεηαζ επίζδξ δ άπμρδ ημο Head υηζ μ McEwan έπεζ άιεζα 

επδνεαζηεί απυ ηδ δμοθεζά ημο κεονμθυβμο Antonio Damasio.  Ν ηεθεοηαίμξ 

εηθνάγεζ ζηεπηζηζζιυ βζα ημοξ επζζηδιμκζημφξ ζζπονζζιμφξ πενί 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ μνζζηζηυηδηαξ, οπαζκζζζυιεκμξ υηζ «ηα επζζηδιμκζηά 

απμηεθέζιαηα, εζδζηά ζηδ κεονμαζμθμβία, εα έπνεπε κα ζδςεμφκ ςξ πνμζςνζκέξ 

πνμζεββίζεζξ, μζ μπμίεξ οζμεεημφκηαζ βζα θίβμ ηαζ απμννίπημκηαζ, υηακ έπμοιε ηδ 

δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε ηαθφηενεξ εεςνήζεζξ».432 Έηζζ, αθήκεζ πενζεχνζα κα 

ακαπηοπεεί ιζα ζοιπθδνςιαηζηή δοκαιζηή ακάιεζα ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδ 

θμβμηεπκία, δ μπμία αθμνά ηδ βκχζδ ηδξ ζοκείδδζδξ.  Ρδ ζοιπθδνςιαηζηή αοηή 

δοκαιζηή ακαβκςνίγεζ ηαζ μ άββθμξ ιοεζζημνζμβνάθμξ David Lodge, μ μπμίμξ ηαζ 

παναπέιπεζ ζημ Damasio (Head 19-20).  O Damasio δζαπζζηχκεζ υηζ ζηδκ 

επζζηήιδ ηδξ κεονμθμβίαξ οπάνπμοκ εκδείλεζξ βζα ημ ζοκδοαζιυ επζζηδιμκζηχκ 

ηαζ πμθζηζζηζηχκ δεδμιέκςκ. Πφιθςκα ιε αοηή ηδκ πνμζέββζζδ, έκαξ 

μνβακζζιυξ, μ μπμίμξ ένπεηαζ ζηδ γςή είκαζ ζπεδζαζιέκμξ κα πενζέπεζ αοηυιαημοξ 
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ιδπακζζιμφξ επζαίςζδξ. Π‟ αοημφξ ημοξ ιδπακζζιμφξ δ εηπαίδεοζδ ηαζ μ 

εηπμθζηζζιυξ πνμζεέημοκ ημζκςκζηά παναδεηηέξ ηαζ επζεοιδηέξ ζηναηδβζηέξ 

θήρδξ απμθάζεςκ, μζ μπμίεξ εκζζπφμοκ ηδκ επζαίςζδ ηαζ αεθηζχκμοκ ηδκ 

πμζυηδηά ηδξ, εκχ, ηαοηυπνμκα, θεζημονβμφκ ςξ δ αάζδ ηδξ μζημδυιδζδξ ημο 

πνμζχπμο. O Lodge επζζδιαίκμκηαξ ηδ ιμκαδζηυηδηα ηδξ πνμζςπζηήξ ζζημνίαξ 

ημο ηάεε οπμηεζιέκμο ζοιπεναίκεζ υηζ ηαεζζηά ηδκ ειπεζνία ημο επίζδξ ιμκαδζηή, 

ηαεχξ ηδκ επδνεάγεζ, ηαζ ςξ εη ημφημο ηα ιοεζζημνήιαηα πμο αζπμθμφκηαζ ιε 

αοηή ηδκ ειπεζνία ηαηαθθδθυηενα απυ ηδκ επζζηήιδ ιε ημοξ ηαεμθζημφξ ηδξ 

κυιμοξ, βζα κα ηδκ πνμζεββίζμοκ.433 

Φαίκεηαζ κα επζαεααζχκεηαζ, επίζδξ, δ άπμρδ ημο Head υηζ δ δζαιυνθςζδ ημο 

εαοημφ, ιέζς ηδξ πνμζςπζηήξ ειπεζνίαξ, απμηεθεί ηζκδηήνζα δφκαιδ ηδξ 

ιοεμπθαζίαξ ημο McEwan, βεβμκυξ πμο ημκ απμιαηνφκεζ απυ ημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ, εκχ, ηαοηυπνμκα, θακενχκεζ ηδ ζοββέκεζά ημο ιε νεαθζζηζηά 

ιμκηέθα ημο πανεθευκημξ, ηαεχξ μ ίδζμξ μ McEwan ζ‟ έκα ζπυθζυ ημο δδθχκεζ υηζ 

«μ πεζναιαηζζιυξ, ιε ηδκ εονφηενδ ηαζ πζμ αζχζζιδ έκκμζα, δεκ εα έπνεπε κα έπεζ 

ζπέζδ ηυζμ ιε ηοπζημφξ υνμοξ, υπςξ ηδκ απμδυιδζδ ηδξ ζφκηαλδξ ηαζ ημ 

ιπένδεια ηδξ ζεζνάξ ηςκ ζεθίδςκ, υζμ ιε ημ πενζεπυιεκμ - ηδκ ακαπανάζηαζδ 

ηαηαζηάζεςκ ημο κμο ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ, δ μπμία ηζξ δδιζμονβεί».434 

Πςζηά, επίζδξ,  επζζδιαίκεηαζ απυ ημκ Head υηζ, παν‟ υθμ πμο δ παναπάκς 

άπμρδ δζαηοπχεδηε απυ ημκ McEwan ημ 1978, ελαημθμοεεί κα έπεζ ζοκάθεζα ιε 

ημ ένβμ ημο. πςξ παναηδνεί μ Head (ακ ελαζνέζμοιε ηάπμζεξ αηναίεξ ιμνθέξ 

πεζναιαηζζιμφ, υπςξ The Child in Time, ή μθυηθδνδ ηδ ζφθθδρδ ηδξ Δμηιέσζεο), 

μ McEwan παναιέκεζ εζηζαζιέκμξ ζε ηαηαζηάζεζξ ημο κμο, ηαζ ζηδ ιμνθμπμζδηζηή 

δφκαιδ ηδξ ημζκςκίαξ, ηαεζζηχκηαξ, ηαη‟ αοηυ ημκ ηνυπμ, ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ 

νεαθζζιμφ ηαζ πεζναιαηζζιμφ πςνίξ κυδια. 

 

11.Γ ηάδηα εθδίπισζεο ηεο εζηθήο ζηάζεο ηνπ McEwan 

Ν McEwan οπμζηδνίγεζ ηζξ μιαδμπμζήζεζξ ηςκ ένβςκ ημο, ηαεχξ ηαζ ηδ δζάηνζζδ 

ηςκ θάζεςκ ηδξ ελέθζλήξ ημο, ημοθάπζζημκ ςξ πνμξ μνζζιέκα ηαεμνζζηζηά 

παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία ηζξ δζαθμνμπμζμφκ ιεηαλφ ημοξ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, 

παναδέπεηαζ ηδκ εζςζηνέθεζα ηαζ ηδκ ειιμκή ημο ιε ηδκ ροπμπαεμθμβία ηδξ 

εθδαείαξ, δ μπμία παναηηδνίγεζ ημ πνχζιμ ένβμ ημο, εκχ εεςνεί υηζ δ επυιεκδ 

θάζδ ημο δζαθμνμπμζείηαζ ελαζηίαξ ημο ακμίβιαηυξ ημο ζημκ ηυζιμ.435 

πςξ, θμζπυκ, εφζημπα  παναηδνεί μ David Malcolm, ηα ένβα ηδξ δεφηενδξ θάζδξ 

ημο McEwan, ζηα μπμία ζοβηαηαθέβμκηαζ ηα The Child in Time, The Innocent ηαζ 

The Black Dogs, παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ ημζκςκζηή, πμθζηζηή ηαζ ζζημνζηή 

εκαζπυθδζδ. Κία ηνίηδ, επίζδξ, θάζδ λεηζκά ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟90, 
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ζηδκ μπμία δζαηνίκμοιε ιία επζζηνμθή ζηδκ εζςζηνέθεζα, ηδκ πνμαμθή ηδξ 

άεθζαξ πθεονάξ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ ηαζ ηδκ απμοζία ηδξ θφηνςζδξ, πςνίξ, 

υιςξ, ηα παναηηδνζζηζηά αοηά κα ιεζχκμοκ ζε ηίπμηε ημ ηφνμξ ημο ένβμο ημο. 

Ν ίδζμξ ηνζηζηυξ, ςζηυζμ, ακελάνηδηα απυ ηδκ επζζήιακζδ ηςκ ηφνζςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ θάζεσλ ημο McEwan, ζπεφδεζ, ζςζηά κα επζζδιάκεζ υηζ 

ηακέκα θμβμηεπκζηυ ένβμ δεκ είκαζ ιζα απμζηεζνςιέκδ ηαηαζηεοή, απαθθαβιέκδ 

απυ ημζκςκζηέξ, ζζημνζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ ζοκζζηχζεξ.  Αηυιδ ηαζ ζημ ένβμ Cement 

Garden άθθςζηε, δ δζμθίζεδζδ ηςκ παζδζχκ πνμξ ιία απμηθίκμοζα ζοιπενζθμνά, 

ζε ζπέζδ ιε ηα δεζηά ιέηνα ημο ζοκυθμο, ηαεχξ ηαζ δ απμοζία ιδπακζζιχκ 

ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ, ιανηονμφκ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζζημνζηή ηαζ ημζκςκζηή 

ακηίθδρδ, δ μπμία ηονζανπμφζε ζηδ Βνεηακία εηείκδ ηδκ επμπή. 

Κζα ζηνμθή ημο ζοββναθέα, ιε ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα ηζξ ακάβηεξ αοηήξ ηδξ 

ιεθέηδξ, ζηνμθή ηδκ μπμία επζζδιαίκεζ ηαζ μ ίδζμξ ζε ζοκέκηεολή ημο, είκαζ αοηή 

πμο πναβιαημπμζείηαζ ηδκ επμπή πμο βνάθεζ ημ The Child in Time. πςξ 

επζζδιαίκεζ μ McEwan, «Αοηυ πμο ηάκεζ ηαθφηενα δ ιοεμπθαζία απυ ηάεε άθθδ 

ιμνθή ηέπκδξ είκαζ κα ακαπανζζηά ηδ ζοκείδδζδ, ηδ νμή ηδξ ζηέρδξ, κα δίκεζ ιζα 

εζςηενζηή αθήβδζδ, ιζα οπμηεζιεκζηή ζζημνία εκυξ αηυιμο δζα ιέζμο ημο 

πνυκμο, ιέζς ηάεε δοκαημφ ζοιαάκημξ, ιέζς ηδξ αβάπδξ, ηςκ ηνίζεςκ ή ηςκ 

δεζηχκ δζθδιιάηςκ.  Αοηή δ εζςηενζηή πμζυηδηα είκαζ αοηυ ζημ μπμίμ, ηχνα, 

απμδίδς αλία» ηαζ ζοκεπίγεζ «…απ‟ ηδ ζηζβιή πμο ιεηαηζκείζαζ ιέζα ζε έκα 

πνυζςπμ, …,ηυηε ιεηαημπίγεζαζ ζ‟ έκα πθαίζζμ, ημ μπμίμ είκαζ πμθφ πενζζζυηενμ 

δεζηυ.  πςξ έπς λακαπεί, δ εκζοκαίζεδζδ, ημ κα βκςνίγεζξ ηζ είκαζ κα είζαζ 

ηάπμζμξ άθθμξ, ανίζηεηαζ ζηδ αάζδ ηδξ δεζηήξ ιαξ αίζεδζδξ».436 Ν McEwan, ηυζμ 

ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ημο υζμ ηαζ ιέζα ζηα ίδζα ημο ηα ένβα, επζηαθείηαζ νδηά ηδκ 

εκζοκαίζεδζδ ςξ ααζζηυ ιμπθυ αεθηίςζδξ ηδξ δεζηήξ ζηάζδξ ημο αηυιμο. 

Κζα άθθδ δζάηνζζδ ηςκ ένβςκ ημο, ηδκ μπμία επζζδιαίκεζ ηαζ πάθζ μ ίδζμξ, βίκεηαζ 

ιε αάζδ ηδκ φπανλδ ή υπζ δζακμδηζημφ ηζκήηνμο. πςξ ελδβεί, ιέπνζ ηαζ ηδκ 

Έκκνλε Αγάπε, οπήνλε ιία ηεηνάδα ένβςκ, ηα μπμία λεηζκμφζακ απυ ιία 

δζενεοκδηζηή πνμηείιεκδ, ιία ζδέα.  Απυ ημ Amsterdam ηαζ ιεηά, ηα ένβα ημο 

ακαπηφζζμκηαζ ιέζα απυ ημοξ παναηηήνεξ, ηδκ αίζεδζδ, ηζξ πζμ αυνζζηεξ 

δζαζζεήζεζξ. Ακαθενυιεκμξ ζημ γήηδια ηδξ δεζηήξ, ζηδ ιεηαηυπζζδ πμο ιυθζξ 

πενζέβναρε, επζζδιαίκεζ ιζα ιεηαηυπζζδ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ επίπεδμ, απυ έκα δεζηυ 

ζφζηδια, ημ μπμίμ ήεεθε κα επζαάθεζ, ζ‟ έκα δεζηυ ηυζιμ, μ μπμίμξ θςηίγεηαζ, 

ηαεχξ εηηοθίζζεηαζ δ δνάζδ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ δεζηή ζηάζδ ημο McEwan, ζηδκ μπμία επζηεκηνχκεηαζ ηαζ ημ 

ηφνζμ εκδζαθένμκ ηδξ ιεθέηδξ ιαξ, μ Malcolm ζοκηάζζεηαζ ιάθθμκ ιε ημοξ 

οπμζηδνζηηέξ ηδξ βναιιζηήξ ελέθζλδξ ημο ένβμο ημο ζοββναθέα ηαζ παναηδνεί υηζ 

ζηα πνχζια ένβα ημο δεκ δζαηοπχκεζ δεζηέξ ηνίζεζξ, αθήκμκηαξ ημ ηαεήημκ αοηυ 

ζημκ ακαβκχζηδ.  Ακηίεεηα, απυ ηζξ ανπέξ ηδξ 10εηίαξ ημο ‟80, ηαζ ζδζαίηενα απυ 
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ηδκ επμπή πμο βνάθεζ ημ ένβμ The Child in Time, δ δεζηή ηαζ ημζκςκζηή 

ηαηάζηαζδ πενζβνάθεηαζ απυ ημ McEwan ιε ιεβάθδ ηαεανυηδηα.  Δπίζδξ, ζημ 

ένβμ Καύξα θπιηά  αζηεί ακμζπηή δεζηή ηνζηζηή ζημοξ Skinheads ημο Βενμθίκμο, 

αθθά ηαζ ζε άθθα πνυζςπα αηυιδ ηαζ ζηα ζηοθζά.  Ν δεζηυξ πνμαθδιαηζζιυξ 

είκαζ, επίζδξ, ειθακήξ ηαζ ζημ ένβμ ημο Έκκνλε Αγάπε, ημ μπμίμ μ Malcolm 

θηάκεζ ζημ ζδιείμ κα παναηηδνίζεζ δζδαηηζηυ, επεζδή οπεναζπίγεηαζ ημ 

ναζζμκαθζζιυ ηαζ ημκ ιαηενζαθζζιυ.  Θα έπνεπε, ςζηυζμ, κα επζζδιακεεί, επίζδξ, 

υηζ ζηα επυιεκα ιοεζζημνήιαηά ημο, Ο Αζώνο ηαζ Άκζηεξληακ, παναηδνείηαζ έκαξ 

δεζηυξ ζπεηζηζζιυξ, μ μπμίμξ εοιίγεζ ημκ αιμναθζζιυ ηδξ πνχζιδξ θάζδξ ημο, εκχ 

ζηα ηεθεοηαία ημο ένβα, αοηά ηδξ πνχηδξ δεηαεηίαξ ημο 2000: άββαην, 

Δμηιέσζε, ηελ Αθηή, αηυιδ ηαζ ζημ πνυζθαημ Solar, πανά ημκ αιμναθζζιυ ημο 

πνςηαβςκζζηή, μ ζοββναθέαξ, ιε ηνζηζηή δζάεεζδ, επακαθένεζ δεζημφξ 

πνμαθδιαηζζιμφξ. 

Πε ιία ζοκέκηεολδ, ηδκ μπμία έδςζε ζημκ Richard Dawrkins ημ Φεανμοάνζμ ημο 

2009, μ McEwan οπμζηδνίγεζ ηδκ άπμρδ πενί ηδξ αζμθμβζηήξ αάζδξ ηδξ δεζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ.  Ποβηεηνζιέκα δδθχκεζ υηζ ημ ιοαθυ/μ εβηέθαθμξ είκαζ δεζηά 

οπεφεοκμξ βζα ηδ ζοκείδδζδ.  Απμννίπημκηαξ ηδκ πίζηδ ζε έκακ άθθμ ηυζιμ ιεηά 

εάκαημκ, εεςνεί υηζ, ηαεχξ αοηή δ γςή είκαζ ημ ιυκμ πμο έπμοιε, πνέπεζ κα 

ηάκμοιε υ,ηζ ηαθφηενμ ιπμνμφιε ζ‟ αοηήκ βζα ημοξ εαοημφξ ιαξ ηαζ ημοξ άθθμοξ. 

«Δίιαζηε εκζηζηηςδχξ δεζηά υκηα» δδθχκεζ, ακαθενυιεκμξ ζηδκ ζηακυηδηά ιαξ 

κα ακηζθαιαακυιαζηε ημ βεβμκυξ υηζ οπάνπμοκ άθθμζ κυεξ αηνζαχξ υπςξ μ δζηυξ 

ιαξ, ηαζ ζηδκ εκζοκαίζεδζδ. 437  Ρδκ ζηακυηδηα ηδξ εκζοκαίζεδζδξ ηδ εεςνεί 

εειέθζμ θίεμ ημο δεζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ, υπςξ πνμακαθένεδηε, ηαεχξ είκαζ 

αοηή πμο ιαξ ειπμδίγεζ κα βζκυιαζηε αάκαοζμζ πνμξ ημοξ άθθμοξ, ελαζηίαξ ιζαξ 

εκζηζηηχδμοξ Φακηαζίαξ, δ μπμία ιαξ ιεηαθένεζ ζηδκ ηαηάζηαζδ ημο άθθμο. 

Ρυζμ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ζοκέκηεολδ υζμ ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ, οπμζηδνίγεζ 

υηζ δ ημζκςκζηή δζάζηαζδ ημο ακενχπζκμο είδμοξ, δ μπμία δεκ απμηεθεί 

απμηθεζζηζηυ ημο βκχνζζια, είκαζ δ αάζδ πάκς ζηδκ μπμία ακαπηφζζεηαζ δ 

δεζηυηδηα ημο ακενχπμο ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζηακυηδηεξ ηαζ ηδκ πμθζηζζηζηή 

επίδναζδ, ηδκ μπμία αζηεί δ ημοθημφνα ημο ηάεε ακενχπμο. 

Πηδκ ίδζα ζοκέκηεολδ δζεοηνζκίγεζ, ζπεηζηά ιε ηζξ ενδζηεοηζηέξ ημο πεπμζεήζεζξ, 

υηζ μ αεεσζιυξ ημο δεκ ημκ ηαεζζηά ροπνυ, μνεμθμβζηυ κμο,  ηαεχξ ημο επζηνέπεζ 

κα έπεζ ηδκ αίζεδζδ ημο δέμοξ ηαζ ηδξ οπενααηζηυηδηαξ, π.π. ιέζα απυ ημ 

εαοιαζιυ  ηδξ θφζδξ, πανυθμ πμο δεκ εα ήεεθε κα  πνμζδζμνίζεζ αοηή ηδκ 

αίζεδζδ ςξ πκεοιαηζηυηδηα. Δπζπθέμκ, μ McEwan εεςνεί υηζ πνέπεζ κα έπμοιε 

ζαθείξ αλίεξ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, ηδκ ζζυηδηα απέκακηζ ζημκ κυιμ. 

 

                                                           
437

 Τόςο το επίπεδο τθσ αντίλθψθσ των άλλων υποκειμζνων ωσ νοθμόνων όςο και το επίπεδο τθσ 
αναπαράςταςθσ τθσ εμπειρίασ τουσ αντιμετωπίηονται, όπωσ ζχουμε ιδθ επιςθμάνει (βλ. για παράδειγμα τισ 
προθγοφμενεσ αναφορζσ ςτο ζργο του Stueber 2006) ωσ δφο επίπεδα ενςυναίςκθςθσ: βαςικι ενςυναίςκθςθ 
(basic empathy) και αναπαραςτατικι ενςυναίςκθςθ (reenactive empathy). 
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11.Γ  πκπεξάζκαηα 

Θαεχξ ενεοκδηζηή οπυεεζδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ δ άπμρδ υηζ δ 

θμβμηεπκία ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ δεζηή εοαζζεδημπμίδζδ ημο ακενχπμο ηαζ 

υηζ αοηυ ιπμνεί κα ζοιαεί ιε πενζζζυηενμοξ απυ έκακ ηνυπμοξ, υπςξ έπεζ 

πνμηφρεζ απυ ηδ θζθμζμθζηή δζενεφκδζδ ζημ πνχημ ιένμξ ηδξ ιεθέηδξ (Βθ., βζα 

πανάδεζβια, ηδ Denham ηαζ ηα υζα οπμζηδνίγεζ βζα ηδ θμβμηεπκζηή ιεηαθμνά), 

ζημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ ιεθέηδξ, ζημ μπμίμ δ ιεθέηδ ακαδεζηκφεζ ημ νυθμ ηδξ 

εκζοκαίζεδζδξ, ςξ ιέζμο ζοιαμθήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηζξ δεζηέξ δζενεοκήζεζξ, 

έπμοιε ηάεε θυβμ κα  ζοιπενζθάαμοιε ένβα ημο McEwan, υπςξ έβζκε θακενυ 

εθπίγμοιε απυ ηδ ζοκμπηζηή ελέηαζδ ηςκ δεζηχκ ηάζεςκ ζημ ζφκμθμ ημο ένβμο 

ημο, ζηζξ πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ. 

Ξεδίμ ακαθμνάξ ηςκ δεζηχκ δζενεοκήζεςκ ζημ ένβμ ημο McEwan,  εα 

απμηεθέζμοκ  ιοεζζημνήιαηα, ηα μπμία εκηάζζμκηαζ ζηδκ ηεθεοηαία ημο πενίμδμ, 

ηαζ ζδζαίηενα μνζζιέκα ιοεζζημνήιαηα, ηα μπμία δεκ πενζμνίγμκηαζ ζε 

πνμηαηαζηεοαζιέκα δεζηά πθαίζζα, υπςξ ημ άββαην ηαζ ημ Solar, ηαζ απυ ηα 

μπμία πνμηφπημοκ δεζηέξ ζηάζεζξ ιέζα απυ ηδκ ειπεζνία, ηδκ μπμία αζχκμοκ ηα 

πνυζςπα πμο πνςηαβςκζζημφκ ζ‟ αοηά. 

Ξαν‟ υθμ πμο ημ ηφνζμ εκδζαθένμκ ιαξ απμηεθεί δ δεζηή ηαζ  μ ηνυπμξ ιε ημκ 

μπμίμ ηα ζοβηεηνζιέκα ένβα επζδνμφκ ζηζξ πηοπέξ ηςκ θζθμζμθζηχκ 

δζενεοκήζεςκ πμο ακαθέναιε ηαζ παναπάκς, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ηαηακμδηή 

αοηή δ επίδναζδ, εα επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε ηαζ άθθεξ παναιέηνμοξ ηςκ 

ένβςκ, ηυζμ ηεπκζηέξ υζμ ηαζ εειαηζηέξ, ζημ ααειυ πμο  ηα ένβα υπζ ιυκμ 

επδνεάγμκηαζ απυ αοηέξ, ςξ πνμξ ηδ ιμνθή ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ, αθθά, 

ηαοηυπνμκα, απδπμφκ ηαζ δεζηέξ δεζιεφζεζξ.  

Ζ δζενεφκδζή ιαξ εα ανπίζεζ ιε ημ ιοεζζηυνδια άββαην, επεζδή εεςνμφιε υηζ 

είκαζ ημ πζμ ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια ηδξ θάζδξ ηςκ απνμτπυεεηςκ ζημπαζιχκ, 

ημοθάπζζημκ ιέπνζ ηαζ ηδκ έηδμζδ ημο Solar.  Πημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ 

παναημθμοεμφιε ηδ νμή ηςκ ζηέρεςκ ημο πνςηαβςκζζηή, αθθά, ηαοηυπνμκα, 

βζκυιαζηε ηαζ ιάνηονεξ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ιζαξ πνμζςπζηυηδηαξ, δ μπμία, 

ζοκδοάγμκηαξ ηδκ επζζηήιδ, ηδκ ηέπκδ (ιέζς ηδξ ιμοζζηήξ ηονίςξ) ηαζ έκακ 

επανηή ζοκαζζεδιαηζηυ ηαζ θακηαζζαηυ ιδπακζζιυ, πθδζζάγεζ ηαηά πμθφ, 

ζφιθςκα ιε ημ ζοββναθέα, ημ ζδακζηυ ημο ζφβπνμκμο ζηεπηυιεκμο, 

ζοκαζζεακυιεκμο ηαζ ακηαπμηνζκυιεκμο ζηζξ πνμηθήζεζξ οπμηεζιέκμο.  Θα 

ημθιμφζα, θμζπυκ, κα πς υηζ, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, ζοβηνμηεί ηδ δζηή ημο 

πνυηαζδ βζα ημ πνυηοπμ δζαιυνθςζδξ ηδξ δεζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ, ιε υθεξ ηζξ 

άθθεξ ημζκςκζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ παναιέηνμοξ, πανμφζεξ ηαζ εκενβέξ.
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11. 1 ΣΑΒΒΑΤΟ, Πξόηαζε δσήο ζε κηα κέξα 

 

11. 1. i Η ππόζεζε ηνπ έξγνπ 

Πημ ιοεζζηυνδια μ πακημβκχζηδξ αθδβδηήξ παναημθμοεεί  ιζα ιένα απυ ηδ γςή 

ημο ήνςα πνςηαβςκζζηή, ημο κεονμπεζνμφνβμο Ξενυμοκ, έκα Πάαααημ ημο 2002, 

θίβμ ιεηά ηδκ επίεεζδ ζημοξ δίδοιμοξ πφνβμοξ, ηαζ ακαηέικεζ ημ κμο ηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ημο ήνςα, εκχ ακηζιεηςπίγεζ μζημβεκεζαηά, επαββεθιαηζηά αθθά 

ηαζ δζεεκή ζοιαάκηα, ηαεχξ, επίζδξ, ηαζ απνυμπηα ηαζ απεζθδηζηά βεβμκυηα, ηα 

μπμία ακαβηάγμοκ ημκ πνςηαβςκζζηή κα πάνεζ απμθάζεζξ ηαζ κα επζθέλεζ ιμνθέξ 

δνάζδξ ηαζ ακηίδναζδξ. 

 

Ν πνςηαβςκζζηήξ ημο ένβμο είκαζ έκαξ επζηοπδιέκμξ βζαηνυξ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, 

ημκηά ζηα πεκήκηα ημο πνυκζα, πακηνειέκμξ ηαζ παηέναξ δφμ παζδζχκ: ιζαξ ηυνδξ 

πμο ζπμοδάγεζ θμβμηεπκία ζηδ Γαθθία ηαζ εκυξ βζμο πμο ενβάγεηαζ ςξ ιμοζζηυξ.  

Ζ ζφγοβυξ ημο, ιζα επζηοπδιέκδ δζηδβυνμξ, ηαεχξ ηαζ ημ άκεημ ανπμκηζηυ ζπίηζ 

ημοξ ζημ ηέκηνμ ημο Ιμκδίκμο, ζοιπθδνχκμοκ ηδκ εζηυκα εκυξ ακενχπμο, μ 

μπμίμξ ακηθεί ζηακμπμίδζδ ηυζμ απυ ηα πνμζςπζηά υζμ ηαζ απυ ηα μζημβεκεζαηά 

ημο επζηεφβιαηα. 

Ν ζοββναθέαξ παναημθμοεεί ημκ πνςηαβςκζζηή απυ ηδ ζηζβιή πμο λοπκά, κςνίξ 

ημ πνςί ημο Παααάημο, ιέπνζ ημ ανάδο ηδξ ίδζαξ ιέναξ, πμο εημζιάγεηαζ κα πέζεζ 

πάθζ βζα φπκμ.  Πηδ δζάνηεζα ηςκ ςνχκ πμο ιεζμθααμφκ, μ ήνςάξ ιαξ εα βίκεζ 

ιάνηοναξ ζοιαάκηςκ δζεεκμφξ ειαέθεζαξ, υπςξ εκυξ αενμπμνζημφ «αηοπήιαημξ»,  

εα επζημζκςκήζεζ ιε ημ βζυ ημο ηαζ ηδ ζφγοβυ ημο, εα πενζδβδεεί ζηδκ πυθδ ημο 

Ιμκδίκμο υπμο εα ένεεζ ακηζιέηςπμξ ιε δζαδδθςηέξ εκακηίμκ ημο πμθέιμο ζημ 

Ηνάη ηαζ εα ειπθαηεί ζε έκα ηνμπαίμ αηφπδια ιε απνυμπηεξ ζοκέπεζεξ.  Πηδ 

ζοκέπεζα εα πναβιαημπμζήζεζ ηδκ ηαηηζηή ημο επίζηερδ ζημ ίδνοια πμο 

κμζδθεφεηαζ δ άννςζηδ απυ αθηζπάζιεν ιδηένα ημο, εα παίλεζ ζημουξ ιε έκα 

ζοκάδεθθυ ημο ακαζζεδζζμθυβμ ηαζ εα ρςκίζεζ βζα ημ αναδζκυ βεφια. Κεηά ηδκ 

επζζηνμθή ημο ζημ ζπίηζ ημο, εα λακααβεί βζα κα παναημθμοεήζεζ ιζα πανάζηαζδ 

ημο βζμο ημο, εκχ, ζηδ ζοκέπεζα, εα οπμδεπηεί ηδκ ηυνδ ημο, δ μπμία θεάκεζ απυ 

ηδ Γαθθία βζα μθζβμήιενεξ δζαημπέξ ηαζ ημκ πεεενυ ημο, μ μπμίμξ ηαηαθεάκεζ βζα 

ημ δείπκμ.  θεξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ μζ ζοκακηήζεζξ ηδξ διέναξ βίκμκηαζ 

αθμνιή βζα ημκ ζοββναθέα κα ακαθφζεζ  ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο 

ήνςα, απμηαθφπημκηαξ ζημκ ακαβκχζηδ ηα ζημζπεία απυ ηα μπμία ζοβηνμηείηαζ δ, 

ςξ έκα ιεβάθμ ααειυ, πμθφπθμηδ πνμζςπζηυηδηά ημο, εκχ, ηαοηυπνμκα, πθήεμξ 

εειάηςκ, ημο ζδζςηζημφ ηαζ δδιυζζμο αίμο, ακαδεζηκφμκηαζ ηαζ εηηίεεκηαζ βζα 

ελέηαζδ ηαζ πνμαθδιαηζζιυ.  Αθμφ ζοβηεκηνςεεί υθδ δ μζημβέκεζα, ηαζ εκχ δ 

αηιυζθαζνα βίκεηαζ ζηαδζαηά εφεοιδ ηαζ εζδοθθζαηή, ηα ζοιαάκηα, ηα μπμία 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ηνμπαίμ αηφπδια ημο βζαηνμφ, κςνίηενα ηδκ ίδζα ιένα, εα 

πνμηαθέζμοκ ιζα απνυμπηδ ηαζ δναιαηζηή ελέθζλδ, δ μπμία εα ακαηνέρεζ ημ 
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εζδοθθζαηυ μζημβεκεζαηυ ζηδκζηυ ηαζ εα απεζθήζεζ αοηή ηδκ ίδζα ηδ γςή ηαζ ηδκ 

φπανλδ ηυζμ ημο πνςηαβςκζζηή υζμ ηαζ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο.  Ζ 

ακαηνμπή ημο ζηδκζημφ ζοιααίκεζ, υηακ εζζαάθθμοκ ζημ ζπίηζ ηα άημια, ηα μπμία 

είπακ κςνίηενα ειπθαηεί ζημ ηνμπαίμ αηφπδια ιε ημ βζαηνυ.  Έκαξ απ‟ αοημφξ,  

μκυιαηζ  Κπάληεν, μ μπμίμξ πάζπεζ απυ ηδ κυζμ ημο Σάκηζκβηημκ,438 έπμκηαξ 

εηθάαεζ ςξ ελεοηεθζζιυ ηδ δζάβκςζδ ηδξ αζεέκεζάξ ημο απυ ημ βζαηνυ εκχπζμκ 

ηςκ ζοκηνυθςκ ημο, επζδζχηεζ κα ηαπεζκχζεζ ημ βζαηνυ βζα κα πάνεζ εηδίηδζδ. 

Έηζζ, απεζθεί ηδ γςή ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβεκείαξ ημο, επζδεζηκφμκηαξ αζαζυηδηα ηαζ 

οπμαάθθμκηάξ ημοξ ζε ελεοηεθζζηζηέξ εκένβεζεξ.  Ρα δναιαηζηά βεβμκυηα εα 

ζοκμδεοημφκ απυ ηδκ απμηάθορδ ηδξ εβηοιμζφκδξ ηδξ ηυνδξ ημο βζαηνμφ, πνμξ 

έηπθδλδ υθςκ.  ηακ μ βζαηνυξ εα ζζπονζζηεί υηζ έπεζ ηάπα πθδνμθμνίεξ, μζ 

μπμίεξ αθμνμφκ ηδ εεναπεία ημο, ιε ζημπυ κα ηενδίζεζ πνυκμ ηαζ κα ημκ 

απμιαηνφκεζ απυ ημοξ μζηείμοξ ημο παναζφνμκηάξ ημκ πνμξ ημ βναθείμ ημο 

πνμηεζιέκμο οπμηίεεηαζ κα ηζξ ακαγδηήζεζ, μζ ελεθίλεζξ είκαζ ηαηαζβζζηζηέξ.  Ν 

βζαηνυξ ηαζ μ βζμξ ημο εα πνεζαζηεί κα παθέρμοκ βζα κα απμζπάζμοκ ημ υπθμ απυ 

ηα πένζα ημο άννςζημο εζζαμθέα, εκχ μ δεφηενμξ εα παναπαηήζεζ ηαζ εα 

ηναοιαηζζηεί, πέθημκηαξ απυ ηδ ζηάθα ημο ζπζηζμφ. Ρμ ένβμ ηεθεζχκεζ ιε ημ 

βζαηνυ κα ηάκεζ ημ ηαεήημκ ημο ιεηαθένμκηαξ ζημ κμζμημιείμ ημκ 

ηναοιαηζζιέκμ ζημ ηεθάθζ εζζαμθέα ηαζ πεζνμονβχκηαξ ημκ. Ζ γςή ηδξ 

μζημβέκεζαξ εα λακαβονίζεζ ζημοξ ηακμκζημφξ ηδξ νοειμφξ. Ρα ελζζημνμφιεκα 

βεβμκυηα, ςζηυζμ, ηαζ μ ηνυπμξ ακηίδναζδξ ηςκ δνχςκ ζ‟ αοηά απμηαθφπημοκ, 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αθήβδζδξ, δεζηέξ ζηάζεζξ ηαζ ζδεμθμβίεξ, ζοβηνμηδηζηέξ 

ανπέξ ηαοημηήηςκ ηαζ επζθμβέξ, μζ μπμίεξ ζοκζζημφκ φθμξ γςήξ ηαζ ζοιαάθθμοκ, 

ιε ημκ ηνυπμ ημοξ, ζηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ πνυηαζδξ γςήξ, ηδκ μπμία 

παναηηδνίγμοκ δ εοεφκδ, δ ζοκέπεζα ηαζ δ εηπθήνςζδ ηςκ δοκαημηήηςκ, μζ 

μπμίεξ θακεάκμοκ ζημκ άκενςπμ, ιε ζεααζιυ ζηα ζδζμζοβηναζζαηά ζημζπεία ηαζ 

ηδκ ροπμζφκεεζδ ημο αηυιμο, μδδβχκηαξ ζημκ επζεοιδηυ ζηυπμ ηδξ ζζμννμπίαξ 

ηαζ ηδξ ανιμκίαξ. 

 

11.1. ii Ηζηθνθηινζνθηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ. Θεκαηηθνί άμνλεο θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ εζηθή 

Βαεζά νζγςιέκμ ζηδ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα ημ νεαθζζηζηυ ιοεζζηυνδια ημο 

McEwan, άββαην, (ζημ ελήξ ) ζοκδοάγεζ ηδκ ηέπκδ ιε ηδκ επζζηήιδ, ηδ θμβζηή 

ιε ηδκ εοαζζεδζία, ηα βεβμκυηα ημο ιζηνυημζιμο ιε βεβμκυηα παβηυζιζαξ 

ειαέθεζαξ, ηδ αία ηαζ ηδ γςή ζηζξ ζφβπνμκεξ πυθεζξ, ηδκ ενβαζία ηαζ ηδκ εοηοπία,  

                                                           
438

 Θ νόςοσ Χάντιγκτον  είναι κλθρονομικι, εκφυλιςτικι εγκεφαλικι αςκζνεια, θ οποία επθρεάηει το μυαλό 
και το ςϊμα.  Συνικωσ εμφανίηεται ςτισ θλικίεσ μεταξφ 30 και 50 χρονϊν και χαρακτθρίηεται από διανοθτικι 
παρακμι και ακανόνιςτεσ, ακοφςιεσ κινιςεισ των άκρων ι των μυϊν του προςϊπου.  Μεταξφ των άλλων 
ςυμπτωμάτων, περιλαμβάνονται αλλαγζσ ςτθν προςωπικότθτα, διαταραχζσ ςτθ μνιμθ, ψεφδιςμα, 
διαταραχζσ ςτθν κρίςθ και ψυχιατρικά προβλιματα. Δεν υπάρχει διακζςιμθ κεραπεία για να ςταματιςει θ 
εξζλιξθ τθσ αςκζνειασ, αλλά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν φάρμακα για τον ζλεγχο των κινθτικϊν 
διαταραχϊν και  των ψυχιατρικϊν ςυμπτωμάτων. Άνοια ςυμβαίνει ςτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων. 
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ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδ ζοβπχνεζδ ιε ηα πνμζςπζηά επζηεφβιαηα ηαζ ημκ οβζή 

εβςζζιυ, ηαεχξ ηαζ ιζα πνυηαζδ γςήξ ααζζζιέκδξ ζηδκ εοεφκδ, ηδ 

ζοκηνμθζηυηδηαξ ηαζ ημ άκμζβια ζημ κέμ ηαζ δζαθμνεηζηυ. 

Σαναηηδνζζηζηυ ημο ιοεζζημνήιαημξ, υπςξ, άθθςζηε ηαζ υθςκ ηςκ νεαθζζηζηχκ 

ιοεζζημνδιάηςκ είκαζ δ αίζεδζδ ημο ακαβκχζηδ υηζ ζε ηάεε ζεθίδα ιαεαίκεζ ηάηζ 

πμο αθμνά ημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ.  Ξναβιαηζηά βεβμκυηα ηαζ ζζημνία 

ζοκανενχκμκηαζ ιε ηδ ιοεμπθαζία ηαζ ακηαπμηνίκμκηαζ ζημ αίηδια ηδξ 

αθδεμθάκεζαξ. 

Ρνεζξ εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ είκαζ μζ ααζζηέξ ζοκζζηχζεξ ηδξ γςήξ ημο 

πνςηαβςκζζηή, αθθά ηαζ ημο ζοββναθέα.  Ιμβμηεπκία, επζζηήιδ, ιμοζζηή.  

Θμζκυξ ηυπμξ είκαζ μ άκενςπμξ ηαζ μζ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ, μζ μπμίεξ ιμνθμπμζμφκ 

ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ δνάζδξ.  Δίκαζ, επμιέκςξ, ακαιεκυιεκμ κα 

ζοβηνίκμκηαζ, κα γοβίγμκηαζ κα ακηζδζαζηέθθμκηαζ κα πανααάθθμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, 

αηυιδ ηαζ κα ηαεμνίγμοκ ζηάζεζξ γςήξ.  Ζ επζζηήιδ ελδβεί ημκ ηυζιμ (επζθμβή 

ημο πνςηαβςκζζηή), δ ηέπκδ (θμβμηεπκία, ιμοζζηή) ημκ επζκμεί.  Υζηυζμ, 

πεπμίεδζδ ημο πνςηαβςκζζηή είκαζ υηζ δ ιμοζζηή πναβιαηχκεζ ηδκ 

επζκμδηζηυηδηα ιε ηεθεζυηενμ ηαζ πζμ αλζμεαφιαζημ ηνυπμ. 

Νζ παναπάκς ζοκζζηχζεξ, δ εέζδ απέκακηζ ζηζξ μπμίεξ πνμζδζμνίγεζ ηδ ζηάζδ 

γςήξ ημο πνςηαβςκζζηή, δ ενδζηεία, ςξ θακαηζζιυξ, δ θφζδ ηαζ ημ πενζαάθθμκ, 

δ θφζδ ημο ακενχπμο, δ πμθζηζηή, δ πανακυδζδ ζοιπενζθμνχκ, δ ζπέζδ κυδζδξ 

ηαζ εβηεθάθμο ηαζ άθθεξ, ηζξ μπμίεξ εα επζπεζνήζμοιε κα ακζπκεφζμοιε ηαηά ηδκ 

ακάθοζδ ημο ιοεζζημνήιαημξ, έπμκηαξ ςξ βκχιμκα ηδ ζοιαμθή ημοξ ζηζξ 

πνμβναιιαηζηέξ δζενεοκήζεζξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, ζοβηνμημφκ εειαηζηά 

ιμηίαα ημο ένβμο, ηεκηνζημφξ ηαζ πενζθενεζαημφξ ποθχκεξ ημο ηαζ, ηαοηυπνμκα, 

ηνυπμοξ ιμνθμπμίδζδξ, έηθναζδξ ηαζ δζμπέηεοζδξ ηςκ εκδζαθενυκηςκ, ηςκ 

εοαζζεδζζχκ ηαζ, ηεθζηά, δεζηχκ πνμηάζεςκ ημο ζοββναθέα. Πε αοηά ηα εειαηζηά 

ιμηίαα ζηνεθυιαζηε ζηδ ζοκέπεζα. 

ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΑ 

Ακαθμνζηά ιε ηδ θμβμηεπκία, ηαη‟ ανπάξ, νδηά δδθχκεηαζ δ ακηζηεζιεκμηναηζηή 

(objectivist) πνμζέββζζδ ημο ζοββναθέα: «Νζ θέλεζξ πενζβνάθμοκ πνάβιαηα», 

βνάθεζ. ( 314) 

Απυ ηδκ ανπή, άθθςζηε, ημο αζαθίμο δζαθαίκμκηαζ μζ επζδνάζεζξ, ηζξ μπμίεξ έπεζ 

δεπηεί δ ζηέρδ ημο ζοββναθέα, ζε υθμ ημ θάζια ηδξ θμβμηεπκζηήξ παναβςβήξ. 

Ήδδ, ζηζξ πνχηεξ ζεθίδεξ ακαθένμκηαζ μζ Γαναίκμξ ηαζ Θυκνακη, 

«εκζςιαηςιέκμζ»  ζηδ δμιή ηδξ ιοεμπθαζίαξ, εκχ, ηαοηυπνμκα, δζαπζζηχκμοιε 

υηζ οπάνπεζ ηαζ ιζα έκηεπκα ηνοιιέκδ αοημακαθμνζηή δζάεεζδ, ζπεηζηή  ιε ημκ 

νυθμ ηδξ θμβμηεπκίαξ.  

Έηζζ, δ αοημακαθμνζηυηδηα είκαζ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ ιοεζζηυνδια ημο ζοββναθέα 

(έκα άθθμ είκαζ βζα πανάδεζβια δ Δμηιέσζε) ιία ζδζαίηενα ζδιακηζηή πανάιεηνμξ, 
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δ μπμία ζοιαάθθεζ ζηδ θζθμζμθζηή ημο δζάζηαζδ. ηακ μ βζαηνυξ ακαθμβίγεηαζ 

υηζ « έπεζ δεζ ηυζμ εάκαημ, θυαμ, ημονάβζμ ηαζ πυκμ, χζηε κα ιπμνεί κα 

εθμδζάζεζ ιε οθζηυ ιζζή κημογίκα αζαθία θμβμηεπκίαξ»( 17), δεκ ιπμνεί ηακείξ 

πανά κα ακανςηδεεί ακ δεκ είκαζ, πνάβιαηζ, αοηά ηα εέιαηα ηα μπμία 

ηνμθμδμημφκ ηδ εειαημθμβία ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ πνμηαθμφκ ημ 

εκδζαθένμκ ημο ακαβκςζηζημφ ημζκμφ βζα ηδ θμβμηεπκία. 

Κζα πίζηδ ζηδκ παζδαβςβζηή δζάζηαζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ είκαζ δοκαηυκ κα 

δζαηνίκμοιε ζηδκ πνμζιμκή ημο βζαηνμφ δ θμβμηεπκζηή παζδεία ημο, ηδκ μπμία 

επζιεθείηαζ δ ηυνδ ημο, «κα αημκίζεζ ηζξ εοαζζεδζίεξ ημο». ( 90)  Ή υηακ 

δζαπζζηχκεζ ζπεηζηά  βζα ηδκ ηυνδ ημο: « Ξάκηα είπε εοπένεζα θυβμο. θα ηα 

ιοεζζημνήιαηα πμο δζάααγε παζδί, ζδζαίηενα απυ ηυηε πμο ηδκ ακέθααε μ παππμφξ 

ηδξ, ηδκ εηπαίδεοζακ ζηδκ αηνζαή πενζβναθή ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ». ( 291) Ζ 

θμβμηεπκία, υιςξ, αζηεί ηαζ άιεζδ επίδναζδ ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ημο 

ακενχπμο, υπςξ αθήκεηαζ κα εκκμδεεί, πανά ημ ενςηδιαηζηυ ζημ ηέθμξ ηδξ 

θνάζδξ, απμδεζηκφμκηαξ ηδ δζαδναζηζηή ηδξ δζάζηαζδ: «Δίκαζ δοκαηυκ, είκαζ ζηα 

πθαίζζα ημο πναβιαηζημφ, έκα απθυ πμίδια ηδξ Ληέζγο κα επζζπεφζεζ ιζα αθθαβή 

ζηδ δζάεεζή ημο;» 

Νζ παναπάκς αοημακαθμνζηέξ ημπμεεηήζεζξ ημο ζοββναθέα βζα  ηδ θμβμηεπκία 

ηαζ  ημ νυθμ ηδξ ζοιθςκμφκ, υπςξ εα θακεί απυ ηδκ ακάθοζδ ημο ένβμο, ιε ηδ 

ζοββναθζηή ημο πναηηζηή, δ μπμία επζηνέπεζ ζηδ θμβμηεπκία, απυ ηδκ μπηζηή ηδξ 

δεζηήξ ηνζηζηήξ, κα ζοιαάθεζ  ζηδκ υλοκζδ ηδξ δεζηήξ εοαζζεδζίαξ. Νζ ηνυπμζ, ηα 

ιέζα, μζ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ εκίμηε, πάνδ ζηα μπμία επζηοβπάκεηαζ ηάηζ ηέημζμ 

είκαζ εοδζάηνζηα ζηδ ιοεμπθαζία ημο McEwan. 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΔΠ 

Νζ πενζβναθέξ ημο, ακ ηαζ δεκ είκαζ ελακηθδηζηέξ, επανημφκ βζα κα 

ηνμθμδμηήζμοκ ιε πνχηδ φθδ ηδ θακηαζία, χζηε, υηακ μ ήνςαξ ζηέηεηαζ ζημ 

πανάεονμ, κα ιμζναγυιαζηε ηδκ μπηζηή βςκία, ιέζα απυ ηδκ μπμία αθέπεζ ηα 

πνάβιαηα.  Δπζπθέμκ, μ ήνςαξ πνμζδζμνίγεηαζ επανηχξ (υκμια, επάββεθια) απυ 

ηδκ πνχηδ ζηζβιή, έηζζ χζηε κα ημπμεεηδεεί ζηδ ζθαίνα ημο πναβιαηζημφ ηαζ κα 

ηαηαζηεί αιεζνθαλήο (make believe).  Θαεχξ ελεθίζζμκηαζ ηα πενζζηαηζηά πμο 

αθμνμφκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ αοηή ιένα ηδξ γςήξ ημο ήνςα (ημ Πάαααημ), 

θςηίγμκηαζ πμθθά ελςηενζηά ηαζ εζςηενζηά παναηηδνζζηζηά ημο παναηηήνα ημο.  

Έηζζ, εηηυξ απυ ηδκ δθζηία (είκαζ 48 εηχκ), δ μπμία ζοιπθδνχκεζ ηα ηοπζηά 

παναηηδνζζηζηά, μ ήνςαξ εεςνεί ημκ εαοηυ ημο πνήζζιμ, ζε ακηίεεζδ ιε άθθμοξ 

ακενχπμοξ, μζ μπμίμζ έπμοκ εοζοβηίκδημ παναηηήνα, μ μπμίμξ, υπςξ οπμκμείηαζ, 

εα ημοξ ζηενμφζε  ηδ δοκαηυηδηα κα είκαζ απμηεθεζιαηζημί ςξ επζζηήιμκεξ.  Ζ 

έθθεζρδ βθςζζζηήξ εοπένεζαξ είκαζ έκα άθθμ ζημζπείμ ημ μπμίμ ζοιπθδνχκεζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ εεηζηά πνμζακαημθζζιέκςκ πναηηζηχκ 

ακενχπςκ ηδξ επζζηήιδξ. ( 25)  Ρδκ εζηυκα ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο 

πνςηαβςκζζηή εα ζοιπθδνχζμοκ, ζηδ ζοκέπεζα, πμθθμί άθθμζ παναηηδνζζηζημί 

ηνυπμζ ηαζ ζοιπενζθμνέξ, υπςξ μζ ακαθμνέξ ζηζξ ζοκήεεζέξ ημο βζα ηδ δζαηήνδζδ 
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ηδξ ηαθήξ  θοζζηήξ ημο ηαηάζηαζδξ (άθθμ έκα ημζκυ ζδιείμ ακάιεζα ζημκ ήνςα 

ηαζ ημ ζοββναθέα ζπεηζηά ιε ηδ ζπμοδαζυηδηα πμο απμδίδμοκ ζηδκ ηαθή θοζζηή 

ηαηάζηαζδ ηαζ βζα ηδκ πκεοιαηζηή δναζηδνζμπμίδζδ) αθθά ηαζ ζηζξ ακηζδνάζεζξ 

ηαζ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ αθθδθεπζδνά ζημ ενβαζζαηυ ημο πενζαάθθμκ. ( 

37-39)  

θεξ μζ πενζβναθέξ έπμοκ ςξ ζηυπμ κα ηνμθμδμηήζμοκ ηδ θακηαζία ημο 

ακαβκχζηδ ιε επανηέξ οθζηυ, ημ μπμίμ εα επζηνέρεζ ηδ θεζημονβία ηδξ θακηαζίαξ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, ζηδκ μπμία μ ζοββναθέαξ ηαθεί ημκ ακαβκχζηδ 

κα ειπθαηεί. Θαεχξ δ πνμζμπή ημο ζοββναθέα επζηεκηνχκεηαζ ζημκ 

πνςηαβςκζζηή ηαζ, ιέζς αοημφ, ζηα άθθα πνυζςπα ηαζ ηαηαζηάζεζξ ημο ένβμο, 

μζ πενζβναθέξ ημο αθμνμφκ ηονίςξ αοηυκ.  Υξ εη ημφημο,  μζ πενζβναθέξ ηςκ 

άθθςκ παναηηήνςκ ημο ένβμο δεκ είκαζ εηηεηαιέκεξ. Νζ ακαθμνέξ ημο 

ζοββναθέα ζημ παναηηήνα ημοξ εα θέβαιε υηζ πενζμνίγμκηαζ ζημ πθαίζζμ εκυξ 

απκμφ δζαβνάιιαημξ.  Έηζζ, π.π. βζα ημκ αιενζηακυ ακαζζεδζζμθυβμ ηαζ θίθμ ημο 

ήνςα βίκεηαζ ιζα απθή ακαθμνά ( 23) ζηδ γεζηαζζά ηαζ ηδκ αιεζυηδηα ημο 

παναηηήνα ημο, ζε ακηίεεζδ  ιε ημοξ Δββθέγμοξ ζοκαδέθθμοξ ημο, εκχ εα 

θέβαιε υηζ δ πενζβναθή πενζμνίγεηαζ ζηδ απυδμζδ βεκζηχκ εεκζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ηαηαβςβήξ ημο. 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΛΝΣΖΠ  

Ρα ζημζπεία ζοκμπήξ ημο ιοεζζημνήιαημξ ελαζθαθίγμοκ ηδκ ααίαζηδ ηαζ 

αδζάθεζπηδ ζοιιεημπή ημο ακαβκχζηδ ζηα ηεηηαζκυιεκα ιε υζεξ ημ δοκαηυκ 

πενζζζυηενεξ δζαζηάζεζξ ημο είκαζ ημο.  Ηδζαίηενδ ζδιαζία έπεζ, ςζηυζμ, δ 

οπμηίκδζδ ηδξ ζηέρδξ, ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ημο ζοκαζζεήιαημξ.  

Ζ έκηαζδ ηθζιαηχκεηαζ έκηεπκα ιε οπαζκζηηζηέξ ακαθμνέξ ζηδκ πανμοζία - 

απμοζία ημο πνμζχπμο ηαζ ημο ηζκδφκμο πμο ακηζπνμζςπεφεζ.  «Έπεζ μδδβήζεζ 

ηάιπμζεξ εηαημκηάδεξ ιέηνα ηαηά ιήημξ ηδξ Κάνζθζιπμμοκ... υηακ πνμζέπεζ 

...ιζα ηυηηζκδ BMW.  Ρμ ιυκμ πμο ιπμνεί κα δεζ είκαζ ιζα βςκζά απυ ημ θηενυ ηαζ 

δεκ ιπμνεί κα ηαηαθάαεζ ακ μ πθασκυξ  ηαενέθηδξ θείπεζ.» ( 202) ηαζ αθθμφ 

«Θαζ κα ‟ημ πάθζ, αοηυ ή ηάπμζμ άθθμ, αηνζαχξ απυ ηάης ημο, κα ζηνίαεζ ανβά ηδ 

βςκία ημο ζπζηζμφ». ( 211) Ρμ επζζηδιμκζηυ εκδζαθένμκ ημο Κπάληεν βζα ημ 

βζαηνυ ή δ ζαηνζηή δεμκημθμβία δεκ ειπμδίγμοκ κα δζαηαναπεεί ημ αίζεδια ηδξ 

αζθάθεζαξ ελαζηίαξ ηδξ πανμοζίαξ ημο Κπάληεν ημκηά ζημ ζπίηζ ημο «...δεκ ημκ 

εέθεζ κα βονμθένκεζ ζηδκ πθαηεία».  Ξζμ ηάης, δ πνμζιμκή ηδξ επζζηνμθήξ ηςκ 

αβαπδιέκςκ ημο πνμζχπςκ ζημ ζπίηζ δεκ ιπμνεί κα ελαθείρεζ ηδκ ακδζοπία ημο.  

Ν ζοββναθέαξ αθήκεζ έκα ενςηδιαηζηυ κα αζςνείηαζ «Ρί ημο ζοιααίκεζ θμζπυκ;».  

Ζ πνμζπάεεζα ημο πνςηαβςκζζηή κα ηαεδζοπάζεζ ηζξ ακδζοπίεξ ημο απμηοβπάκεζ.   

Κε ημκ ίδζμ ηνυπμ ηθζιαηχκεηαζ δ έκηαζδ ζε δζάθμνά ζδιεία ημο 

ιοεζζημνήιαημξ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, ηδ ζηζβιή ηδξ εζζυδμο ηδξ ζογφβμο ημο 

ζημ ζπίηζ, μπυηε βίκεηαζ ηαοηυπνμκα ηαζ δ εζζαμθή ηςκ πανείζαηηςκ. Ζ 

δναιαηζηυηδηα ηδξ ζηδκήξ ηθζιαηχκεηαζ ι‟ έκα πνμιήκοια: «Αημθμοεεί ιζα 



338 

 

αζοκήεζζηα ιεβάθδ παφζδ πνζκ αημφζμοκ απυ ημ πμθ ηδκ πυνηα κα ηθείκεζ.» ( 

293)  Άθθμηε, δ δναιαηζηυηδηα ημκίγεηαζ ιέζς ηδξ ακηίεεζδξ, δ μπμία οπμκμείηαζ 

ζηδ θνάζδ: «Ρμ ηέκηνμ ημο Ιμκδίκμο πέθηεζ ιε ηα ιμφηνα ζ‟ έκα αηυια 

ζααααηυαναδμ.» ( 310), ηαεχξ  δ ιεηαθμνά εκκμεί έκα αηυια ζοκδεζζιέκμ 

ζααααηυαναδμ, εκχ βζα ημκ ήνςα είκαζ έκα ζααααηυαναδμ ηάεε άθθμ πανά 

ζοκδεζζιέκμ.                                    

Ζ εκαζπυθδζδ ημο ήνςα ιε ηζξ δοζημθίεξ ηαζ ηζξ πνμηθήζεζξ ημο ιζηνυημζιμφ 

ημο παναπέιπμοκ ζηδ ζοκδεζζιέκδ πενζπανάηςζδ ημο αηυιμο ιέζα ζε υ,ηζ 

εεςνεί πνμηθήζεζξ ηαζ δμηζιαζίεξ ζηδ γςή ημο, εκχ εζνςκζηά επζηνέιακηαζ, ηυζμ 

ζημ ιοεζζηυνδια υζμ ηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα απ‟ ηδκ μπμία ακηθεί ημ οθζηυ ημο, 

πμθφ ιεβαθφηενμζ ηίκδοκμζ, υπςξ θοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ, αννχζηζεξ, ηοθθή ή 

πνμζακαημθζζιέκδ αία, ηα μπμία ηαζ απεζθμφκ ηδκ εφεναοζηδ εοδιενία ιαξ, 

αηυιδ ηαζ ηδκ ίδζα ιαξ ηδ γςή, ιε έκα πμθφ πζμ ηαεμνζζηζηυ ηνυπμ απυ ηζξ 

ιζηνμδοζημθίεξ, ζηζξ μπμίεξ δίκμοιε δοζακάθμβεξ δζαζηάζεζξ εηηυξ πνμμπηζηήξ 

(υπςξ βζα πανάδεζβια δ δζέκελδ πμο αημθμφεδζε ηδ ζφβηνμοζδ ηςκ 

αοημηζκήηςκ). Ν ήνςαξ, ακ ηαζ είκαζ βεκζηά ζηεπηυιεκμξ άκενςπμξ, μ μπμίμξ 

πνμαθδιαηίγεηαζ βζα βεκζηυηενα πνμαθήιαηα, εηηυξ απ‟ αοηά πμο αθμνμφκ ηδκ 

μζημβέκεζά ημο ηαζ ημκ ηυπμ ημο, εκζανηχκεζ ηαζ αοηή ηδκ ηυζμ μζηεία δζάζηαζδ 

ημο ακενχπμο.  

Νζ ακαθμνέξ ζηδκ «αζθάθεζα», ηδκ μπμία ιπμνμφκ κα πανέπμοκ ηα ζφβπνμκα 

ιέζα αζθάθζζδξ ηςκ ηηζνίςκ (ηθεζδανζέξ, «ιάηζα», αθοζίδεξ, ημοιπζά πακζημφ, 

ζοκαβενιμί), δζαηοπχκμκηαζ ιε εζνςκεία ζε δζάθμνα ζδιεία ημο ένβμο 

ζοκέπμκηαξ ιζα ζηάζδ εζνςκείαξ εη ιένμοξ ημο ήνςα δ μπμία αθμνά ηδκ 

απεθπζζιέκδ πνμζπάεεζα ημο ακενχπμο κα πνμζηαηεοηεί απυ ημοξ 

ζοκακενχπμοξ πμο πάζπμοκ ηαζ είκαζ ηα εφιαηα ηδξ άδζηδξ αοημμνβάκςζήξ ιαξ.  

Ξμθθά είκαζ ηα ζδιεία ηα μπμία ζοκέπμοκ επίζδξ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ζηέρεςκ ηαζ 

αζςιάηςκ ημο ήνςα  - πνςηαβςκζζηή ηαζ θεζημονβμφκ ζακ ανιμί, μζ μπμίμζ 

δέκμοκ ημ πανυκ ιε ημ πανεθευκ ηαζ ηα αζχιαηα ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ιεηαλφ ημοξ. Νζ 

παζδζηέξ ημο ακαικήζεζξ ηαζ δ ηυηε μκεζνζηή ημο δζάεεζδ ( 81) ζοκδέεηαζ βζα 

πανάδεζβια ιε ιζα πανυιμζα δζάεεζδ ζημ πανυκ. 

Νζ ζοκεζνιμί αμδεμφκ ηδ ζοκεηηζηή πανμοζίαζδ ηδξ γςήξ ημο ήνςα ζηζξ ηνεζξ 

ααειίδεξ ημο πνυκμο ηαζ, ηαοηυπνμκα, δζηαζμθμβμφκ ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ 

ρδθίδςκ ηδξ αθήβδζδξ, θεζημονβχκηαξ, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, ζε δφμ επίπεδα.  Ζ 

πανμοζία ηςκ θέλεςκ «οπεκεφιζζδ» ηαζ «οπυζπεζδ» ζηδκ ίδζα πνυηαζδ ζοκδέεζ 

απμηεθεζιαηζηά ημ πανυκ ημ πανεθευκ ηαζ ημ ιέθθμκ, ακαδεζηκφμκηαξ ημκ ορδθυ 

ααειυ ζοκεηηζηυηδηαξ ηδξ γςήξ αθθά ηαζ ηδξ αθήβδζδξ: «Δίκαζ ιζα οπεκεφιζζδ, 

ιζα ζοκέπζζδ ημο ενςηζημφ πνςζκμφ, υπςξ ηαζ ιζα οπυζπεζδ∙ ζίβμονα ι‟ αοηυ ημκ 

ηνυπμ πνέπεζ κα ηεθεζχζεζ ιζα ηέημζα ιένα.» ( 336) 

Νζ ακαθμνέξ ζηα βεβμκυηα, ηα μπμία πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ αθήβδζδ, υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, δ ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ ημο αενμζηάθμοξ, ηδξ μπμίαξ βίκεηαζ 
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ιάνηοναξ μ πνςηαβςκζζηήξ ζηζξ πνχηεξ ζεθίδεξ ημο αζαθίμο, δζαηνέπμοκ υθμ ημ 

ένβμ ελαζθαθίγμκηαξ  ζοκμπή, ιέζα απυ ιία νεαθζζηζηή νμή ηδξ αθήβδζδξ. ( 

257) 

Νζ οπαζκζβιμί επίζδξ βζα ιεθθμκηζηέξ απμηαθφρεζξ θεζημονβμφκ ζακ ανιμί πμο 

ζοβηναημφκ  ημ οθζηυ, ηαεχξ δδιζμονβμφκ εζηίεξ πνμζδμηίαξ, ακαιμκήξ ηαζ 

πενζένβεζαξ.  «Δηείκμξ ηδκ ηναηάεζ αηυιδ απυ ημοξ χιμοξ πνμζπαεχκηαξ κα 

εκημπίζεζ ηζ έπεζ αθθάλεζ ιέζα ζε έλζ ιήκεξ. ... Θαιζά θμνά ακανςηζέηαζ ακ δ 

Ουγαθζκη λένεζ πνάβιαηα βζα ηδκ ηυνδ ημοξ πμο αοηυξ αβκμεί.» ( 262) Θαζ θίβμ 

πζμ ηάης «Θάηζ άθθμ έπεζ αθθάλεζ. Γεκ είκαζ πζα απθχξ υιμνθδ, είκαζ πακέιμνθδ, 

ηαζ ίζςξ, ακ ηνίκεζ απυ ηα ιάηζα ηδξ ηάηζ ηδκ απαζπμθεί».  

Ρμ ιοεζζηυνδια ηεθεζχκεζ έπμκηαξ δζαβνάρεζ ιζα ηοηθζηή πμνεία, δ μπμία ιαξ 

επακαθένεζ ζηζξ εζηυκεξ ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ημο ζδιείμο εηηίκδζδξ.  Ν 

πνςηαβςκζζηήξ ζηέηεηαζ ηαζ πάθζ ιπνμζηά ζημ ακμζπηυ πανάεονμ ηαζ πάθζ δ 

ζηέρδ ημο ηαλζδεφεζ ζηα βεβμκυηα, ηα μπμία ζοιααίκμοκ ζημ εονφηενμ δζεεκέξ 

πενζαάθθμκ, ηαζ ζηζξ επζπηχζεζξ, ηζξ μπμίεξ έπμοκ ζηδ γςή ηδ δζηή ημο ηαζ ηδξ 

μζημβέκείαξ ημο. Ρχνα υιςξ, ιεηά ηα αζχιαηα ηδξ διέναξ, επακένπεηαζ ιε ηδ 

ζηέρδ ημο δζαθμνμπμζδιέκδ ελαζηίαξ ηδξ επίδναζδξ πμο έπεζ δεπηεί απυ ηα 

ζοβηεηνζιέκα αζχιαηα. Ν ηίηθμξ ημο ένβμο ακαθένεηαζ ζηδ ιένα αοηή, δ μπμία 

ιε ημ πενζεπυιεκυ ηδξ πνυζθενε ημ οθζηυ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ημο ζημπαζιμφ ηαζ δ 

μπμία απμηαθφπηεζ ηαζ ηδ ζοιαμθζηή ηδξ δζάζηαζδ: ημ Πάαααημ είκαζ μ 

πνμεάθαιμξ ζηδκ εθεδνεία ηδξ γςήξ, δ μπμία ζοιαμθίγεηαζ απυ ηδκ «Θονζαηή» 

ζηδ θνάζδ: «ημ Πάαααηυ ημοξ εα βίκεζ Θονζαηή». ( 393) 

ΟΔΑΙΗΠΚΝΠ 

Ν McEwan είκαζ μπαδυξ ημο θμβμηεπκζημφ νεαθζζιμφ. Ζ θνάζδ «Ρμ πναβιαηζηυ 

ηαζ υπζ ημ ιαβζηυ, πνέπεζ κα είκαζ δ πνυηθδζδ. Αοηή δ θίζηα ιε ηα αζαθία» 

(ιαβζημφ νεαθζζιμφ) «έπεζζε ημκ Ξενυμοκ πςξ ημ οπενθοζζηυ είκαζ ημ ηαηαθφβζμ 

ιζαξ ακεπανημφξ θακηαζίαξ, ιζα εβηαηάθεζρδ ημο ηαεήημκημξ, ιζα παζδζάζηζηδ 

απμθοβή ηςκ δοζημθζχκ ηαζ ηςκ εαοιάηςκ ημο πναβιαηζημφ, ηδξ απαζηδηζηήξ 

ακαπανάζηαζδξ ημο πεζζηζημφ», ( 103) δ μπμία απμδίδεηαζ ζημκ πνςηαβςκζζηή 

ημο ιοεζζημνήιαημξ απμδίδεζ, ηαοηυπνμκα, ηαζ ηδ εέζδ ημο ζοββναθέα, υπςξ 

πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηζξ εέζεζξ πμο δζαηοπχκεζ: «ηακ μ,ηζδήπμηε ιπμνεί κα ζοιαεί, 

ηίπμηε δεκ έπεζ κυδια.  Γζα ιέκα υθα αοηά είκαζ ηαημβμοζηζά».  Άνα μ νεαθζζιυξ 

ηαεμνίγεζ ηαζ ηδκ ηέπκδ, ζφιθςκα ιε ημκ ζοββναθέα; 

Ν νεαθζζιυξ, εκίμηε, ακηζπαναηίεεηαζ ζημκ θονζζιυ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ζδζαίηενα ηδξ 

πμίδζδξ, ζημ ιπξηθό ράξηζκα ηαζ θαίκεηαζ κα ιδ ιπμνεί κα μθμηθδνχζεζ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ.  Ν βζαηνυξ, υηακ πνμζπαεεί κα δεζ ηα επζηεφβιαηα 

ημο ζφβπνμκμο ηεπκμθμβζημφ πμθζηζζιμφ ιε ηα ιάηζα ημο Λεφηςκα κζχεεζ 

εβηθςαζζιέκμξ ζημκ πναβιαηζζιυ ημο.  Ζ θμβμηεπκία, ημ ιπξηθό ράξηζκα, δείπκεζ 

εδχ υηζ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμζθένεζ ηδ δζέλμδμ πνμξ ηδ ααζζηή αοηή 

ζοκζζηχζα ηδξ δεζηήξ ιαξ ηαηάζηαζδξ. ( 242) 
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Ζ πενζβναθή ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ αθμνά ηυζμ ημ παβηυζιζμ υζμ ηαζ ημ εεκζηυ 

ηαζ  αημιζηυ, ηυζμ ηζξ πνάλεζξ υζμ ηαζ ηζξ ζδέεξ.  Έηζζ, ζε ηάπμζμ ζδιείμ 

πενζβνάθεζ ηδκ παβηυζιζα πναβιαηζηυηδηα ιε αάζδ ηδκ ακοπανλία ηςκ ζδεχκ: « 

έκαξ ειεηζηυξ αβκςζηζηζζιυξ πενζαάθθεζ ηα εέιαηα ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ηδξ 

ακαδζακμιήξ ημο πθμφημο. Γεκ οπάνπμοκ πζα ιεβάθεξ ζδέεξ. Ν ηυζιμξ, ακ είκαζ 

κα αεθηζςεεί, εα πνέπεζ κα ημ ηάκεζ ιε ιζηνμζημπζηά αήιαηα». 439 ( 112) 

Ζ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα πενζβνάθεηαζ ηαζ ροπμβναθείηαζ: «Δίκαζ ιζα 

αννχζηζα ηςκ ηαζνχκ, αοηυξ μ ροπακαβηαζιυξ κ‟ αημφξ ηζ ζοιααίκεζ ζημκ ηυζιμ 

ηαζ κα ζοιιεηέπεζξ ζηδ βεκζηυηδηα, ζε ιζα ημζκυηδηα πμο αβςκζά.» ( 253) 

Ζ επμπή ακαηέικεηαζ, ελακηζηεζιεκίγεηαζ εκχ μ πνςηαβςκζζηήξ-ζοββναθέαξ 

δζαπζζηχκεζ, ηαεχξ αοημπαναηδνείηαζ: «Δίκαζ ιένμξ ηδξ κέαξ ηάλδξ πναβιάηςκ 

αοηυξ μ πενζμνζζιυξ ηδξ δζακμδηζηήξ εθεοεενίαξ, ημο δζηαζχιαηυξ ημο ζηδκ 

πενζπθάκδζδ. Γεκ πάεζ πμθφξ ηαζνυξ πμο μζ ζηέρεζξ ημο απθχκμκηακ πζμ 

απνυαθεπηα, ζε πενζζζυηενα εέιαηα. πμπηεφεηαζ πςξ πζάκεηαζ ημνυζδμ, μ 

πνυεοιμξ, πονεηχδδξ ηαηακαθςηήξ, πμο ημκ ηαΐγμοκ εζδήζεζξ, απυρεζξ, εζηαζίεξ 

ηαζ υθα ηα ρίπμοθα πμο μζ ανπέξ αθήκμοκ κα πέζμοκ». ( 258) 

Ν ηυζιμξ κμδιαημδμηείηαζ ιέζα απυ ημ μζηείμ, ηδκ μζημβέκεζα, ηδκ αίζεδζδ ημο 

ακήηεζκ ηαζ ζοιιεηέπεζκ, πμο ιαξ ζοκδέεζ ηαζ ιαξ δζαπαζδαβςβεί υζμκ αθμνά ηζξ 

ζπέζεζξ ιαξ ιε ημ εονφηενμ πενζαάθθμκ. «...είκαζ οβζέξ κα έπμοκ έκακ απυ ημοξ 

παθζμφξ ιεηςπζημφξ ηαοβάδεξ, έηζζ λακανπίγεζ δ μζημβεκεζαηή γςή. Θαζ μ ηυζιμξ 

έπεζ ζδιαζία». ( 270) 

Ζ ακηίθδρδ υηζ δ θφζδ είκαζ ημοθή ζηδ ιμοζζηή ιαξ, ζημ ζςζηυ ηαζ ημ θάεμξ, 

ανίζηεηαζ πίζς απυ ηδ ζηέρδ ημο πνςηαβςκζζηή: «…έηδ θςηυξ ιαηνζά, άζηνα 

πμο πεεαίκμοκ ηαζ ενοενμί βίβακηεξ, δεκ ηαημνεχκμοκ κα απαθφκμοκ ηα βήζκα 

αάζακα.» ( 322) 

Ν νεαθζζιυξ ημο McEwan έπεζ ακαιθίαμθα δεζηή δζάζηαζδ, εθ‟ υζμκ ζοκδέεηαζ ιε 

ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ θφζδξ ημο ακενχπμο, ηδξ ημζκςκζηήξ ημο δζάζηαζδξ ηαζ 

ηςκ πνμδζαεέζεχκ ημο. Αοηή δ ακηίθδρδ ανίζηεηαζ πίζς απυ ηδ δζαπίζηςζδ: 

«Αθθά εηείκμξ πνμηζιά κα πζζηεφεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα νεαθζζιυ: εα είκαζ ιεζςηζηυ 

βζα υθμοξ κα ιαζηζβχκμοκ έκακ άκενςπμ πμο ααδίγεζ πνμξ ηδκ ηυθαζδ.» 

ΔΞΗΠΡΖΚΖ 

Νθυηθδνμ ημ ένβμ ημ δζαηνέπεζ μ εαοιαζιυξ ημο ζοββναθέα βζα ηδκ επζζηήιδ. 

«Θαφια ακενχπζκδξ επζκμδηζηυηδηαξ» ηδκ απμηαθεί, υηακ απμηνέπεζ ηδκ 

ηφθθςζδ ηδξ ιέθθμοζαξ ζογφβμο ημο. Ρα ηνζηήνζα, ςζηυζμ, δεκ είκαζ 

ζοκαζζεδιαηζηά. Δηηυξ απυ ημ επάββεθια ημο ήνςα (κεονμπεζνμονβυξ), 

μθυηθδνμ ημ ένβμ εηθνάγεζ αοηυκ ημκ εαοιαζιυ. Αηυια ηζ υηακ ηδ ζοβηνίκεζ 
                                                           
439

 Ο ίδιοσ ο McEwan ςε ςυνζντευξι του ςτον Α. Χρυςοςτομίδθ και τθ Μ. Χαρτουλάρθ επιςθμαίνει το 2010 
ότι: «Τϊρα πιςτεφουμε ότι μποροφμε να βελτιϊςουμε τον κόςμο μασ με μικρά βιματα. Το ίδιο ςυμβαίνει και 
με τθ λογοτεχνία». Α. Χρυςοςτομίδθσ 2012: 146 
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γδθυθεμκα ιε ηδκ ηέπκδ ιε ηδκ μπμία μ ήνςαξ δεκ έπεζ ζδζαίηενδ ζπέζδ ελαζηίαξ 

πνμζςπζηχκ εθθείρεςκ, δεκ αιθζαάθεζ μφηε ζηζβιή βζα ηδκ αλία ηδξ επζζηήιδξ. 

Θφνζμ δχνμ ηδξ εεςνεί ηδκ απμδείλζιδ αθήεεζα ηδξ. ( 87) Δίκαζ άναβε αοηή δ 

ιμκαδζηή αθήεεζα βζα ημκ McEwan; Πημ ένβμ δ αθήεεζα  θαίκεηαζ κα ακαδφεηαζ 

απυ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ. «Ζ αθήεεζα, υπςξ ηχνα απμδεζηκφεηαζ είκαζ υηζ μ 

Κπάληεν είκαζ ιζα ζδζαίηενδ πενίπηςζδ». ( 299) 

ΒΗΝΙΝΓΗΑ 

Ρμ ιοεζζηυνδια είκαζ βειάημ απυ ακαθμνέξ ζηδ αζμθμβζηή αάζδ ηδξ ακενχπζκδξ 

ζοιπενζθμνάξ, αθθά ηαζ άθθεξ ακάθμβεξ πενζπηχζεζξ, οπεκεοιίγμκηάξ ιαξ υηζ μ 

ζοββναθέαξ οζμεεηεί ηδκ ελεθζηηζηή εεςνία ημο Γαναίκμο, αθθά ηαζ ηδ 

βκςζζμεεςνία ημο Damasio.  Ήδδ απυ ηζξ πνχηεξ ζεθίδεξ, δ πυθδ πανμιμζάγεηαζ 

ιε ηδ θεζημονβία εκυξ μνβακζζιμφ, ( 16) εκχ θίβεξ βναιιέξ πζμ ηάης δ ροπζηή 

δζάεεζδ ημο ήνςα ενιδκεφεηαζ ςξ  «πδιζηυ αηφπδια».  Νζ ιεηςπζαίμζ θμαμί, πμο 

ζε ηυζεξ ιεθέηεξ κεονμθοζζμθμβίαξ  πνμαάθθμκηαζ ςξ δ έδνα ζοβηεηνζιέκςκ 

ακηζδνάζεςκ ηδξ  ζοιπενζθμνάξ, ακαθένμκηαζ ( 23) απυ ημκ Mc Ewan βζα κα 

οπμδδθχζμοκ υηζ οζμεεηεί ηα πμνίζιαηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ επζζηήιδξ. 

Πε άθθμ ζδιείμ, ημ ίδζμ εέια δζαηοπχκεηαζ ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ βεκεηζηήξ, δ 

μπμία εεςνείηαζ δ ηονίςξ οπεφεοκδ βζα ηα βκςνίζιαηα ημο παναηηήνα ηςκ 

παζδζχκ ηαζ δ μπμία πενζμνίγεζ ηδκ επίδναζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ. 

( 44)  Ν ζοββναθέαξ δζαπζζηχκεζ, πςνίξ δζζηαβιμφξ υηζ «πμθθά ζημζπεία ηδξ 

ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ ελδβμφκηαζ ζε επίπεδμ ζφιπθμημο ιμνίμο», ( 136) 

ειπθέημκηαξ, ςζηυζμ, ζημ ζδιείμ αοηυ ηδκ δεζηή.  Γνάθεζ: «ηαζ πμζυξ εα 

ιπμνέζεζ πμηέ κα ακζπκεφζεζ δεζηή, έκα ζφζηδια δεζηχκ ηακυκςκ ακάιεζα ζηα 

έκγοια ηαζ ζηα αιζκμλέα, ηδ ζηζβιή πμο δ βεκζηή ηάζδ είκαζ κα ράπκμοιε ζηδκ 

ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ;» ( 136-137) Ζ αζμθμβζηή αάζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ 

απμηεθεί ζηαεενυ άλμκα ζ‟ μθυηθδνμ ημ ένβμ, ηαεχξ ηαζ ιμπθυ βζα ηδκ ελέθζλδ 

ηαζ ηδκ ενιδκεία ηςκ ζοιαάκηςκ: «Δίκαζ ζηδ θφζδ εκυξ ιοαθμφ πμο εηθοθίγεηαζ, 

κα πάκεζ, ηαηά πενζυδμοξ, ηάεε αίζεδζδ  ημο ζοκεηηζημφ εαοημφ ημο ηζ επμιέκςξ 

κα ιδκ εκδζαθένεηαζ δζυθμο βζα ημ πχξ αθέπμοκ μζ άθθμζ ηδ δζηή ημο έθθεζρδ 

ζοκμπήξ. … Έκημκα  ζοκαζζεήιαηα έζαδζακ ηδκ ακάικδζδ». ( 319) 

Ξανά ηδ αζμθμβζηή πενζβναθή ηςκ ακενχπςκ (οπάνπεζ πθήεμξ ακαθμνχκ ιέζα 

ζημ ένβμ, υπςξ μ παναηηδνζζιυξ ηδξ βοκαίηα ημο ςξ «ηνοθενμφ εδθαζηζημφ» ή 

αθθμφ «θδ αοηή δ αβαπδιέκδ ηαζ ηνςηή ζάνηα»), δεκ παναθείπεζ, ςζηυζμ, κα 

θςηίζεζ ηαζ ηδκ εζδμπμζυ δζαθμνά ημο ακενχπζκμο είδμοξ: ζοκείδδζδ ηαζ 

επζκμδηζηυηδηα. ( 27) 

Ν πνςηαβςκζζηήξ είκαζ μπαδυξ ηδξ πνμυδμο ηαζ εαοιαζηήξ ημο κμιπεθίζηα 

αζμθυβμο Κέκηαβμουν, μ μπμίμξ ιε ηζξ ένεοκέξ ημο δζεοηυθοκε ηζξ 

ιεηαιμζπεφζεζξ μνβάκςκ.  Γζα ημ θυβμ αοηυ,  παναεέηεζ ηδκ άπμρή ημο 

Κέκηαβμομν υηζ «Ρμ κα πενζβεθάξ ηζξ εθπίδεξ ηδξ πνμυδμο είκαζ δ έζπαηδ ιςνία, 

δ ηεθεοηαία θέλδ ηδξ πκεοιαηζηήξ πεκίαξ ηαζ ηδξ ιζγένζαξ ημο κμο», 
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δζαηδνφζζμκηαξ ιε  αοηυκ ημκ ηνυπμ ημκ ζηαεενυ πνμζακαημθζζιυ ημο οπέν ηδξ 

πνμυδμο ζε υθα ηα επίπεδα ηδξ γςήξ. ( 116) 

Ρμ εέια ηδξ αίαξ δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζημκ ζοββναθέα, ιέζα απυ ηδ δναιαηζηή 

ηθζιάηςζδ ηδξ ακαπάκηεπδξ ηαζ αηοπμφξ ζοκάκηδζδξ ημο πνςηαβςκζζηή ιε 

άημια ημο οπμηυζιμο, κα πνμαάθεζ ηζξ εεςνδηζηέξ ημο ζοββέκεζεξ ιε 

ζοβηεηνζιέκεξ εεςνίεξ, υπςξ αοηέξ ηςκ παζβκίςκ ηαζ ηςκ νζγμζπαζηχκ 

εβηθδιαημθυβςκ, μζ μπμίεξ θένκμοκ, ηνυπμκ ηζκά, λακά ζημ πνμζηήκζμ ηζξ 

εεςνίεξ ημο  Thomas Hobbes, ημο θζθμζυθμο ημο θοζζημφ κυιμο. 

Ρμ παζπκίδζ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ζε άθθμ ζδιείμ (ζημουξ) ζακ ζοκχκοιμ ηδξ 

απεθεοεένςζδξ ηδξ έηθναζδξ ημο εαοημφ ιε υθα ημο ηα εθαηηχιαηα ζημ ηοκήβζ 

ηδξ ιεβζζημπμίδζδξ ηδξ ςθέθεζαξ. Ζ πανυνιδζδ βζα κίηδ παναθθδθίγεηαζ ιε ηδ 

αζμθμβζηή πανυνιδζδ ηδξ δίραξ. ( 167) 

Κζα ζδζυηοπδ ημζκςκζμθμβία ημο ζχιαημξ ειθακίγεηαζ ιε αθμνιή ηδκ επζηείιεκδ 

ζφβηνμοζδ ημο πνςηαβςκζζηή ιε ημκ Κπάληεν, υπμο δ ημπμθμβία ηςκ ιεθχκ ημο 

ζχιαημξ ακηζζημζπίγεηαζ ιε ιία δζαααειζζιέκδ εοεφκδ. Έηζζ ηα πυδζα απέπμκηαξ 

πενζζζυηενμ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ φπανλδξ, ημκ εβηέθαθμ, θένμοκ ιζηνυηενμ ααειυ 

εοεφκδξ βζα ηζξ πνάλεζξ ημοξ·  επεζδή είκαζ θζβυηενμ πνμζςπζηέξ, βζ‟ αοηυ ηαζ ημ 

απμηέθεζιά ημοξ είκαζ πενζζζυηενμ γςχδεξ ηαζ αάναανμ. ( 138)    

Ρα ζοκαζζεήιαηα ηαζ δ ζηέρδ αθθδθεπζδνμφκ ιε ηδ αζμθμβία/θοζζμθμβία ημο 

μνβακζζιμφ «ιζα ζηζβιή λαθκζημφ εοιμφ είκαζ ζακ έκαξ παναπάκς πηφπμξ ηδξ 

ηανδζάξ, ιζα εκμπθδηζηή αννοειία ζακ ιαπαζνζά». ( 169)  Ρμ βεβμκυξ υηζ 

ιεηνζάγμκηαζ μζ ηφρεζξ ημο βζα ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ ιδηέναξ ημο «ζηδ 

ζοννζηκςιέκδ ηδξ γςή», απμδίδεηαζ ζε μνιμκζηέξ ιεηααμθέξ, ηαεχξ «Δπζηέθμοξ 

ημκ πθδιιονίγεζ δ ήπζα εοθμνία πμο αημθμοεεί ηδκ άζηδζδ. Δηείκμ ημ 

εοθμβδιέκμ αοημδδιζμφνβδημ μπζμφπμ, δ Βήηα-εκδμνθίκδ , πμο ζαήκεζ ηάεε 

είδμοξ πυκμ». ( 221) 

Δπζζηέβαζια ηδξ πεπμίεδζήξ ημο βζα ηδ αζμθμβζηή αάζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο 

ακενχπμο ζηζξ ηεθεοηαίεξ βναιιέξ ημο ένβμο είκαζ μ παναηηδνζζιυξ ημο 

βμκυηοπμο ςξ «ηχδζηα ηδξ φπανλδξ» ηαζ «ζφβπνμκδ εηδμπή ηδξ ροπήξ». ( 

394) 

ΠΛΑΗΠΘΖΚΑΡΑ 

Ρα ζοκαζζεήιαηα απμηοπχκμκηαζ, μνζζιέκεξ θμνέξ, έπμκηαξ έκακ 

απμζηαεενμπμζδηζηυ νυθμ, μ μπμίμξ ειπμδίγεζ ηδ ζηέρδ ηαζ ζοκδέεζ ημ μκ ιε ηα 

ηαηχηενα έκζηζηηά ημο, αθθά, υπςξ εα δμφιε, υπζ ιυκμ ιε αοηά: «... μ θυαμξ, 

ιαγί ιε ηδκ μνβή, πενζμνίγμκηαξ ηζξ ζηέρεζξ ημο, ημκ ηάκμοκ κα θαπηανάεζ έκα 

ηαοβά». ( 271) Πε άθθμ έκα ζδιείμ, οπμδδθχκεηαζ, ακ ηαζ υπζ ιε ιεβάθδ 

ζαθήκεζα, δ πενζμνζζηζηή επίδναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζηδ ζηέρδ: «Δπεζδή ηα 

ζοκαζζεήιαηά ημο είκαζ άβνζα ηαζ δ ζηακυηδηά ημο κα ηνίκεζ ιεζχκεηαζ.  Δλαζηίαξ 

ηδξ θεμνάξ ζημκ πονήκα ηδξ ηενημθυνμο ημο ηαζ ζημ ηέθοθμξ ημο θαημεζδμφξ 
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πονήκα ημο ηεθζημφ εβηεθάθμο, ηαζ ζηζξ ιεηςπζαίεξ ηνμηαθζηέξ πενζμπέξ». ( 

322) 

Ρα ζοκαζζεήιαηα ζε μθυηθδνμ ημ ένβμ δδθχκμκηαζ «εηείκμξ κζχεεζ ιζα λαθκζηή 

εθίρδ» ( 273) ή οπμδδθχκμκηαζ «Θαεχξ αβηαθζάγμκηαζ, αοηυξ αθήκεζ έκα 

ζζβακυ ακαζηεκαβιυ, ηάηζ ζακ βνφθζζια, υπςξ ζοκήεζγε κα ηδκ ηαθςζμνίγεζ υηακ 

δ ηυνδ ημο ήηακ πέκηε πνμκχκ». ( 260) 

Ρα ζοκαζζεήιαηα, υπςξ ηαζ άθθεξ θεζημονβίεξ ημο μνβακζζιμφ, έπμοκ ηδ βεκεηζηή 

ημοξ αάζδ ηαζ, ςξ εη ημφημο, ιζα βμκζδζαηή ακςιαθία ζηα πνςιμζχιαηα ιπμνεί 

κα μδδβήζεζ ζηδκ απχθεζά ημοξ. ( 300)   Ζ ζφκδεζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ιε ηδ 

αζμθμβία  δδθχκεηαζ ηαζ ιε ηδ ζςιαημπμίδζή ημοξ, οπυ ηδ ιμνθή μνβακζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ «Ζ αβςκία ημο θένκεζ καοηία». ( 304)  Άθθμηε, οπμηαείζηακηαζ 

πθήνςξ απυ ηα ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα, ηαζ μ ζοββναθέαξ ακαθένεηαζ ιυκμ ζημ 

ζφιπηςια, ιε ημ μπμίμ οπμδδθχκεηαζ ημ ζοκαίζεδια.  Γζα πανάδεζβια, δ 

ακαθμνά ζημκ θυαμ βίκεηαζ ιε ηδ θνάζδ: «ιζα παβενή ζφζπαζδ ζηδκ επζθάκεζα 

ημο ηνακίμο» ( 305) ηαζ πζμ ηάης: «Κυκμ ημ ηνέιμοθμ ζημοξ χιμοξ ηδξ 

ιανηονά ημκ ηνυιμ ηδξ». ( 309)  Ζ επζζηήιδ απμηεθεί ηαζ βζα ηα ζοκαζζεήιαηα 

έκα πνυζθμνμ ιέζμκ βζα ηδκ πενζβναθή ημοξ.  Έηζζ δ ηοιαημεζδήξ θφζδ ημο 

θςηυξ ηαζ ηα ηαάκηα, ςξ ζοζηαηζηά ημοξ, επζζηναηεφμκηαζ βζα ηδκ ακάθοζή ημοξ, 

χζηε «κα ανεζ υθα ηα έιιεζα ηαζ άιεζα αίηζα», ηαεχξ «ιυκμ ηυηε εα λένεζ ηζ κα 

ηάκεζ, πμζμ είκαζ ημ ζςζηυ». ( 371)  Ζ ακηίθδρδ, δ μπμία οπμθακεάκεζ ζημ 

ζοθθμβζζιυ αοηυ, είκαζ υηζ ηα αίηζα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ είκαζ ανηεηά 

ζοβηεηνζιέκα, χζηε κα είκαζ ακζπκεφζζια ηαζ κα ιπμνμφκ κα ηνμθμδμηήζμοκ, ιε 

ζοκεηηζηυ ηαζ ζοκεπή, ηνυπμ ημοξ ζοθθμβζζιμφξ ηαζ ηδκ επζπεζνδιαημθμβία πμο 

ειπθέηεηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ θήρδξ απμθάζεςκ.  Απυ αοηή ηδκ ημπμεέηδζδ 

πνμηφπηεζ, πνμθακχξ, δ ακηίθδρδ υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα έπμοκ βκςζηζηή 

δζάζηαζδ, ακηίθδρδ, δ μπμία ζοιθςκεί ιε ηζξ εονέςξ δζαδεδμιέκεξ ζήιενα 

βκςζζμηναηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, μζ μπμίεξ ζοβηνμφμκηαζ ιε  

ηδκ παναδμζζαηή άπμρδ υηζ ηα ζοκαζζεήιαηα δεκ είκαζ μνεμθμβζηά. 

Ννζζιέκα ζοκαζζεήιαηα, 440  ςζηυζμ, είκαζ θζβυηενμ εθέβλζια, δζυηζ, 

ακηζπνμζςπεφμκηαξ εειεθζαηέξ ζοκζζηαιέκεξ ηδξ αζμθμβζηήξ ιαξ οπυζηαζδξ, 

ανίζημκηαζ πθδζζέζηενα ζηα έκζηζηηα. Έκα ηέημζμ ζοκαίζεδια είκαζ ηαζ μ εοιυξ.  

Ζ ζοβηεηνζιέκδ παναδμπή απμηοπχκεηαζ ζηδ δήθςζδ ηδξ ζογφβμο ημο 

πνςηαβςκζζηή: «Δίιαζ ηαζ εοιςιέκδ. Γεκ ημ εέθς, αθθά αοηυξ μ άκενςπμξ 

πνέπεζ κα ηζιςνδεεί. Δκκμχ, ημκ ιζζχ, εέθς κα πεεάκεζ». Ν θυαμξ, ημκ μπμίμ 

παναδέπεηαζ δ ίδζα θίβμ πζμ ηάης, οπμδδθχκεζ ηδκ απχθεζα εθέβπμο πμο 

ζοκμδεφεζ ηδκ εηδήθςζδ αοηχκ ηςκ πνςημβεκχκ ζοκαζζεδιάηςκ, υπςξ είκαζ μ 

εοιυξ, μ θυαμξ, δ πανά.  

Ν παναηηδνζζιυξ ηςκ ημζκςκζηχκ ηαζ μζημβεκεζαηχκ ζπέζεςκ ςξ «ηνοθενχκ» 

απμηαθφπηεζ ηδ ζδιαζία πμο απμδίδεζ μ ζοββναθέαξ ηυζμ ζηδκ ημζκςκζηή 

                                                           
440

 Βλ. ςθμ. 78,  παραπάνω, για τθ διάκριςθ αιςκθμάτων – ςυναιςκθμάτων από τον Damasio. 
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δζάζηαζδ ημο ακενχπμο υζμ ηαζ ζηα ζοκαζζεήιαηα πνμηεζιέκμο βζα ηδκ δεζηή, 

αθθά ηαζ ηδ βεκζηυηενδ  ζοβηνυηδζδ ημο αηυιμο: «ηαζ ζ‟ αοηέξ ηζξ αηνζαείξ 

ζοβηνίζεζξ ζοκαζζεήιαημξ ηαζ παναηήνδζδξ κζχεμοκ πςξ απεθεοεενχκμκηαζ απυ 

ημκ ζδζςηζηυ εθζάθηδ ηζ επζζηνέθμοκ ζημκ ζζηυ ηςκ ηνοθενχκ  ημζκςκζηχκ ηαζ 

μζημβεκεζαηχκ ζπέζεςκ πμο πςνίξ αοηέξ δεκ είκαζ ηίπμηε». ( 326)  

ΚΝΠΗΘΖ 

Κία άθθδ αβαπδιέκδ ακαθμβία, ηδκ μπμία πνδζζιμπμζεί μ ζοββναθέαξ είκαζ δ 

ιμοζζηή, δ μπμία ηαζ απμηεθεί έκα απυ ηα εειαηζηά ιμηίαα ημο ιοεζζημνήιαημξ. 

πςξ ηαζ μζ άθθμζ ααζζημί εειαηζημί άλμκεξ ημο ιοεζζημνήιαημξ ημο McEwan, δ 

θμβμηεπκία ηαζ  δ επζζηήιδ, έηζζ ηαζ δ ιμοζζηή εα ακαθοεεί δζελμδζηά, εκχ, 

ζοπκά, εα θεζημονβήζεζ ςξ υνμξ ζφβηνζζδξ ηαζ πανμιμίςζδξ.  Δκδεζηηζηά 

ακαθένμοιε ηδκ πανμιμίςζδ ηςκ ήπςκ απυ ηα ηζυηανα ηαζ ηζξ επζζηνεθυιεκεξ 

πυνηεξ ζημ πεζνμονβείμ ιε αημιπακζαιέκηα μνπήζηναξ. ( 19) 

 Θαζ ημ εειαηζηυ ιμηίαμ ηδξ ιμοζζηήξ, υπςξ ηαζ ηα άθθα ηφνζα εειαηζηά ιμηίαα 

ημο ιοεζζημνήιαημξ, δζαηνέπεζ ηδκ αθήβδζδ ζημ ζφκμθυ ηδξ.  Αοηυ ημ 

δζαπζζηχκμοιε ηυζμ ζηζξ ιμοζζηέξ πνμηζιήζεζξ ηαζ ζοκήεεζεξ ημο ήνςα 

(ακαθένμκηαζ αβαπδιέκμζ ζοκεέηεξ ηαζ εηηεθεζηέξ, ηαεχξ ηαζ αβαπδιέκα 

ιμοζζηά είδδ ημο ήνςα) υζμ ηαζ ζηδκ ηφνζα απαζπυθδζδ ημο βζμο ημο, μ μπμίμξ 

είκαζ επαββεθιαηίαξ ιπθμογίζηαξ, αθθά ηαζ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ 

παναηηήνςκ ημο ένβμο, υπςξ, βζα πανάδεζβια, ζηδκ πνχζιδ ιμοζζηή επίδναζδ, 

ηδκ μπμία άζηδζε ζημ κεανυ παζδί, μ ίδζμξ ηαζ μ παππμφξ ημο.  Ρμ πθήεμξ ηςκ 

ακαθμνχκ ζε οπανηηά πνυζςπα ημο πχνμο ηδξ ιμοζζηήξ, ζφβπνμκα ή 

πεναζιέκςκ επμπχκ, ημκίγεζ ηδ δζάζηαζδ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ, ηαεχξ μ ήνςαξ ζοκδέεζ ηζξ ιμοζζηέξ πνμηζιήζεζξ ημο ιε ηζξ 

δζαεέζεζξ ηαζ ηζξ ζηζβιέξ ηδξ γςήξ ημο ενιδκεφμκηαξ ηαζ ζοκδέμκηαξ ηαηαζηάζεζξ 

ηαζ ιεθςδίεξ, εκχ δεκ θείπμοκ οπμδδθχζεζξ εαοιαζιμφ βζα έκα ιέζμκ πμο 

εκζανηχκεζ ηδκ αηνίαεζα ηαζ ηδκ ηεθεζυηδηα ιε ιμκαδζηυ ηνυπμ. Νζ ιμοζζηέξ 

ακαθμνέξ πθδεαίκμοκ ηαζ ελεζδζηεφμκηαζ ηαεχξ εηηοθίζζεηαζ δ αθήβδζδ, ηυζμ ιε 

ηδκ ελεζδζηεοιέκδ μνμθμβία υζμ ηαζ ιέζα απυ έκα ποηκυ δίηηομ ζοζπεηίζεςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ, ζηάζεςκ αθθά ηαζ ηνυπςκ γςήξ, ηαεχξ δ ιμοζζηή πανμοζζάγεηαζ 

ςξ ημ ακηίπαθμ δέμξ ηδξ δζηήξ ημο πναβιαηζζηζηήξ επζθμβήξ ιέζα απυ ηα 

ιμκμπάηζα ημο κμο vs ηανδζάξ. ( 49)  Κε άθθα θυβζα, δ ηέπκδ ακηζπαναηίεεηαζ 

ζηδκ επζζηήιδ.  Υζηυζμ ηαζ μζ δφμ ζοκοπάνπμοκ ανιμκζηά ζημκ ηυζιμ, υπςξ 

θαίκεηαζ ζηδκ παναηάης πανμιμίςζδ: «αοηή ηδκ χνα αημφβεηαζ δ πνχηδ 

πμνςδία απυ ηζξ ζεζνήκεξ ηςκ πενζπμθζηχκ, πμο ορχκμκηαζ ηαζ παιδθχκμοκ ηαηά 

ημ θαζκυιεκμ Ληυπθεν». ( 77) 

Ζ ιμοζζηή, επίζδξ, απμηεθεί βζα ημκ πνςηαβςκζζηή ηαζ ημκ ζοββναθέα ηδκ πφθδ, 

δ μπμία ιπμνεί κα ιαξ μδδβήζεζ, έζης ηαζ θεοβαθέα, ζε ιζα άθθδ δζάζηαζδ αοηή 

ηδξ ημζκυηδηαξ, «έκα ηυζιμ ζοκμπήξ υπμο υθα ζοκηαζνζάγμκηαζ ανιμκζηά», ιζα 

δζάζηαζδ «ααζακζζηζηά ιαβεοηζηή», ίζςξ βζαηί βκςνίγμοιε ημκ πνυζηαζνμ 

παναηηήνα ημο αζχιαημξ, αθθά ηαζ ηδκ απμηοπία υθςκ ηςκ ζοζηδιάηςκ, 
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ενδζηεοηζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ, κα ηδκ εηπθδνχζμοκ  ηαζ δ μπμία, ακ 

εηπθδνςκυηακ, εα απεθεοεένςκε απίζηεοηεξ δοκάιεζξ «Κπμνεί κα πενπαηήζεζ 

βζα ιίθζα, κα ζδηςεεί ρδθά πάκς απ‟ ημκ πάβημ». ( 247) Έηζζ, δ ηέπκδ 

πνμζθαιαάκεζ δζαζηάζεζξ δεζηήξ ηάεανζδξ ιέπνζ ημο ζδιείμο ηδξ έηζηαζδξ. 

ΞΝΙΖ 

Ζ δζανηήξ πανμοζία ηδξ πυθδξ, ιε ημκ ηνυπμ μνβάκςζήξ ηδξ, ηα πάνηα, ηα ηηίνζα 

ηαζ ημοξ ακενχπμοξ ηδξ, απμηεθεί επίζδξ ιία απυ ηζξ ζοκζζηχζεξ ημο ένβμο.  

Ξαν‟ υθμ πμο ημ ιοεζζηυνδια έπεζ δεπηεί ηνζηζηή βζα ηδκ εζδοθθζαηή πανμοζίαζδ 

ηδξ ανεηακζηήξ ιδηνυπμθδξ, έπεζ ανηεηέξ ακαθμνέξ ζηδ δοζηοπία ηαζ ηδκ 

απυβκςζδ, μζ μπμίεξ ζοκοπάνπμοκ ζ‟ αοηυ ημ, ηαηά ηα άθθα, αλζμεαφιαζημ 

ακενχπζκμ δδιζμφνβδια, ζ΄αοηυκ ημκ ηνυπμ αοημμνβάκςζδξ ηδξ ζοιαίςζδξ.  Νζ 

ζηδκέξ ηδξ ηαεδιενζκήξ ηνέθαξ, ηζξ μπμίεξ πενζβνάθεζ, ( 93) ηδξ αβςκίαξ, ημο 

πυκμο ηαζ ηδξ απυβκςζδξ δδιζμονβμφκ ημ απαναίηδημ νεαθζζηζηυ ακηίαανμ ζηδκ 

εζδοθθζαηή ημζκςκζηή ηαζ μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ ημο πνςηαβςκζζηή, 

απμδίδμκηαξ ηδκ άθθδ υρδ ηδξ πναβιαηζηήξ γςήξ ηαζ παναπέιπμκηαξ ζηζξ 

εοεφκεξ ημο ακενχπμο.  Απυ ηδκ άθθδ δ θφζδ, ιε ηδ ιμνθή ημο 

ζδζςηζημφ/δδιυζζμο παναηηήνα εκυξ πάνημο, αζηεί ροπμεεναπεοηζηή επίδναζδ, 

θένκμκηαξ ημ άημιμ ζ‟ επαθή ιε ηδ δζηή ημο ακενχπζκδ θφζδ. 

ΘΟΖΠΘΔΗΑ 

Ν ήνςαξ δεκ είκαζ ενήζημξ, υπςξ δδθχκεηαζ ιε αθμνιή ηδκ παναημθμφεδζδ ημο 

θθεβυιεκμο αενμζηάθμοξ, ιμζάγμκηαξ ηαζ ζημ ζδιείμ αοηυ ιε ημκ ζοββναθέα.  

Ξζζηεφεζ, επίζδξ, ζημ ηοπαίμ, υπμο δ επζζηδιμκζηή αζηζυηδηα δεκ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ςξ ελήβδζδ ηςκ ζοιαάκηςκ, ( 33) αηυια ηαζ δ ηαακηζηή εηδμπή 

ηδξ αζηζυηδηαξ ηαηαννέεζ ιέζα ζηδκ αμνζζηία ηδξ. « Ξμηέ δεκ πίζηεοε ζηδ ιμίνα ή 

ζηδ εεία πνυκμζα, ή υηζ ημ ιέθθμκ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ηάπμζμκ ρδθά ζημκ 

μονακυ». ( 185)  Ακηίεεηα, ηυζμ μ ήνςαξ υζμ ηαζ μ ζοββναθέαξ εεςνμφκ ηδ 

ενδζηεία «ιία ακενχπζκδ πενζπθμηή πένα απυ ηα υνζα ηδξ δεζηήξ», ( 35) 

οπεφεοκδ βζα πθήεμξ ακηζθαηζηχκ ζοιπενζθμνχκ, μζ μπμίεξ αββίγμοκ ηα υνζα ηδξ 

ρφπςζδξ.  Ζ ζφκδεζδ εκμπήξ ηαζ αδοκαιίαξ, ηαεήθςζδξ εα έθεβε ηακείξ, ( 40) 

απδπεί ηδκ απμηίκαλδ αζχκςκ οπμδμφθςζδξ ηςκ ακενχπςκ ζηδ ιέββεκδ ηςκ 

εκμπζηχκ ζοιπθεβιάηςκ βζα πνάβιαηα πμο ημοξ οπενέααζκακ, υπςξ δ θφζδ ημοξ 

ηαζ ημ πνμπαημνζηυ αιάνηδια, αθθά ηαζ πμθθέξ άθθεξ θοζζηέξ, ροπζηέξ ηαζ 

ημζκςκζηέξ ακάβηεξ.  Έηζζ, δ δεζηή, ςξ δεμκημθμβία, απμζηαζζμπμζείηαζ ζαθχξ 

απυ ηζξ υπμζεξ ενδζηεοηζηέξ επζηαβέξ. 

Υζηυζμ, ακαθμνζηά ιε ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ γςήξ ιέζς ηδξ ενβαζίαξ, ( 41) μζ 

πνςηαβςκζζηέξ δείπκμοκ κα εβηθςαίγμκηαζ ιέζα ζημ βκςζηυ πνμηεζηακηζηυ 

δυβια.  Άθθςζηε, ημ παναδέπεηαζ ακμζπηά ηαζ μ πνςηαβςκζζηήξ, υηακ απμγδηά κα 

απμζείζεζ απυ πάκς ημο ηζξ εκμπέξ βζα ηδκ απυθαοζδ εκυξ ηυζμ πμθοηεθμφξ 

αοημηζκήημο. «Γμδηεοιέκμξ απυ ημκ ακμζπηυ δνυιμ ηαζ ημοξ πακδβονζημφξ ημο 

Ργέζ βζα ηδκ «θμοεδνακζηή ιεβαθμθοΐα» μ Σέκνο απμδέπηδηε ηεθζηά ημκ εαοηυ 
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ημο ςξ ημκ ζδζμηηήηδ, ημκ αθέκηδ ημο μπήιαηυξ ημο». ( 113)  Ζ ενβαζία 

ακηζιεηςπίγεηαζ, επίζδξ, ςξ ιέζμκ επίηεολδξ ηαζ εηπθήνςζδξ ηςκ ακενχπζκςκ 

ζηακμηήηςκ «Πε ηάεε πενίπηςζδ λένεζ αηνζαχξ ηζ ζημπεφεζ κα ηάκεζ, ηαζ κζχεεζ 

εοπανίζηδζδ ιε ηδκ πνμζδμηία ηδξ δμοθεζάξ», ( 260) αθθά ηαζ ςξ «έιαθδια 

οβείαξ», επζζηνέθμκηαξ, ηαζ ιέζς αοηήξ, ζηδ αζμθμβζηή ημζκή ζοκζζηαιέκδ ημο 

ακενχπμο ηαζ ημο ένβμο.  

ΘΝΗΛΥΛΗΘΝΡΖΡΑ 

Ζ ημζκςκζηή δζάζηαζδ ημο ακενχπζκμο υκημξ, ζηδκ μπμία, εκ πμθθμίξ, ααζίγεηαζ 

ηαζ δ δεζηή ημο δζάζηαζδ, ακαδεζηκφεηαζ απυ ημκ McEwan, ςξ ααζζηή ζοκζζηχζα 

ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ ζοιπενζθμνάξ ημο, υπςξ, βζα πανάδεζβια, μ, ηαηά η‟ άθθα, 

αδζηαζμθυβδημξ εθδζοπαζιυξ ηςκ επζααηχκ εκυξ αενμπθάκμο, ακ ελαζνέζμοιε, 

αέααζα, ημ βεβμκυξ υηζ ηαζ μζ άθθμζ επζαάηεξ θαίκμκηαζ ήνειμζ, εθδζοπαζιυξ 

ααζζζιέκμξ ζε ιζα ημζκή πεπμίεδζδ, δ μπμία έκηεπκα πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηζξ 

αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ ζε ακηζπανάεεζδ ιε ηζξ ζηαηζζηζηέξ. 441 ( 30)  

Υζηυζμ δ ζδζςηζηυηδηα δζεηδζηείηαζ, βζα κα πνμζηαηεοηεί ημ ακαθαίνεημ δζηαίςια 

ηδξ εθεοεενίαξ ηδξ ζηέρδξ.  Άθθμηε πάθζ, μ ακηαβςκζζιυξ μδδβεί ημκ άκενςπμ 

ζηδκ απχθεζα ηδξ ημζκςκζηήξ ημο ζοκείδδζδξ ηαζ ςξ εη ημφημο ζημκ  

απακενςπζζιυ. ( 159-161) 

Ρα υνζα ηδξ ακεηηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ απμδμπήξ ημο δζαθμνεηζημφ, πνυηθδζδ ηδξ 

επμπήξ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ ηδξ πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ ηςκ ημζκςκζχκ ιαξ, 

δμηζιάγμκηαζ απυ ημ εέαια ηςκ βοκαζηχκ ιε ηζξ ιπμφνβηεξ, ημ μπμίμ ημο 

πνμλεκεί αδδία.  Θαζ πάθζ δ αίζεδζδ ηδξ αδζηίαξ, δ μπμία εδχ οπμδδθχκεηαζ ιε 

ηδκ ηαηαπίεζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο ακενχπμο, ζςιαημπμζείηαζ. (Π 179)  Αθθμφ, 

δ παναηήνδζή ημο «ηαθφηενα κα ρςκίγεζξ πανά κα πνμζεφπεζαζ» απμηαθφπηεζ 

ηδκ ακηίθδρδ ημο ζοββναθέα βζα ημκ εακάζζιμ ηίκδοκμ ημο θακαηζζιμφ, μ 

μπμίμξ εθθμπεφεζ ζηα ηδνφβιαηα ημο Ηζθάι ηαζ θακενχκεζ υηζ πνμηζιάεζ 

πενζζζυηενμ ημκ ηαηακαθςηή απυ ημκ θακαηζηυ ηδξ ενδζηείαξ. (Π 183)  

ΖΘΗΘΖ - ΔΛΠΛΑΗΠΘΖΠΖ 

Ζ δεζηή ζημ ένβμ ακζπκεφεηαζ ζε πμζηίθα επίπεδα ηαζ δζαζηάζεζξ ηδξ γςήξ ηςκ 

πνςηαβςκζζηχκ.  Ζ δζενεφκδζή ηδξ ιέζς ηδξ θμβμηεπκίαξ, εη πνχηδξ υρεςξ, δεκ 

είκαζ αοημκυδημ υηζ πνμζημιίγεζ ηάηζ κέμ.  Γζα πανάδεζβια, δ οπμπνέςζδ ημο 

βζαηνμφ κα πνμζθένεζ ζαηνζηέξ θνμκηίδεξ ζημκ εζζαμθέα ημο ζπζηζμφ ημο ιπμνεί 

ηάθθζζηα κα ηαθοθεεί απυ ηδκ ζαηνζηή δεμκημθμβία, απυ ηδκ μπμία δεζιεφεηαζ, 

πςνίξ πεναζηένς ακαθφζεζξ. Ρμ ένβμ, ςζηυζμ, πνμζθένεζ επζπθέμκ ηδκ εοηαζνία 

κα ακαδεζπεμφκ ζοκέπεζεξ  ηαζ δζθήιιαηα, ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ δεμκημθμβία ηαζ είκαζ δφζημθμ κα πνμζδζμνζζημφκ ηαζ κα 

                                                           
441

 Βλ. και τθ ςυηιτθςθ για το πρόςωπο του άλλου τόςο ςτθ ςυνζντευξθ που παραχϊρθςε ο McEwan ςτθ Lynn 
Wells όςο και ςτισ αναλφςεισ του ςυγκεκριμζνου μυκιςτοριματοσ οι οποίεσ ζχουν προτακεί ςτο πλαίςιο τθσ 
φιλοςοφίασ του Levinas παρακάτω 



347 

 

απμηοπςεμφκ εεςνδηζηά, ηαεχξ δ ειπθμηή ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, αθθά ηαζ 

πμζηίθςκ παναβυκηςκ, μζ μπμίμζ αθμνμφκ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ζοβηεηνζιέκςκ 

πενζπηχζεςκ ηαζ ζοκεδηχκ, ηαεζζημφκ ηδκ πνυαθερδ ηςκ ζοβηονζχκ δοζπενή.  

Ρμ ένβμ, άθθςζηε, ακαθένεηαζ ζε πμθθά δεζηά εέιαηα, ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε 

πμθφ θεπηυηενεξ πηοπέξ ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ πνμζχπςκ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ ηαζ ηςκ μπμίςκ δ πναβιάηεοζδ εα ακαδείλεζ υηζ δ θμβμηεπκία 

είκαζ πνμκμιζαηυ πεδίμ βζα ηδκ επζζήιακζή ημοξ. 

Ζ δεζηή ζημ ένβμ ακζπκεφεηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ήνςεξ 

ηζεαζεφμοκ ηα έκζηζηηα ηαζ ηα μνιέιθοηά ημοξ, αθθά ηαζ ηζξ αηέθεζεξ ημο 

παναηηήνα ημοξ ελαζηίαξ ιζαξ ιαεδιέκδξ ζοιπενζθμνάξ, δδθαδή ηζξ ημζκςκζηέξ 

ζοιαάζεζξ.  Ακζπκεφεηαζ, επίζδξ, ζημοξ ηακυκεξ ημο παζπκζδζμφ, ημοξ μπμίμοξ 

μθείθμοκ κα οπαημφμοκ, αθθά, ηονίςξ, ζε ιία ακηίθδρδ βζα ηδκ ημζκςκζηή 

δζάζηαζδ ηδξ θφζδξ ιαξ, δ μπμία είκαζ ακαπυδναζηα δειέκδ ιε ηα πνυζςπα ημο 

πενζαάθθμκηυξ ιαξ, ιέζα απυ δεζιμφξ, ημοξ μπμίμοξ έπμοκ ζθονδθαηήζεζ 

πθήεμξ ηνίζεςκ ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ, υπςξ δ εηηίιδζδ, μ ζεααζιυξ, δ 

αθθδθεββφδ, ημ πνέμξ, μ εαοιαζιυξ.  Ν McEwan δε δζζηάγεζ, ςζηυζμ, κα 

απμηαεδθχζεζ απυ ημ αάενμ ηδξ ανεηήξ ζοιπενζθμνέξ, υπςξ αοηή ηδξ ζογοβζηήξ 

πίζηδξ, οπμδεζηκφμκηαξ  ηζξ ααζζηέξ ακάβηεξ ημο ακενχπμο κα  «ηαηέπεζ, ακήηεζ, 

επακαθαιαάκεζ»  ςξ αθεηδνίεξ ηδξ ( 66) ηαζ απμδίδμκηαξ ηδ ζοκφπανλδ αβάπδξ 

ηαζ ζογοβζηήξ ζοιαίςζδξ ζηδκ ηφπδ. ( 64) Ζ δεζηή ηυηε πνμηφπηεζ ςξ πνμσυκ 

ηδξ ελέθζλδξ, ζοκοθαζιέκμ ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο ακενχπμο ηαζ ιαγί ημο ένςηα, 

ηδξ ηέπκδξ, ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ πυθεςκ. ( 87) 

Ζ δεζηή δζάζηαζδ ακζπκεφεηαζ, επίζδξ, ζηα δεζηά δζθήιιαηα, υπςξ είκαζ αοηυ ηςκ 

Ηναηζκχκ πεζνμφνβςκ, μζ μπμίμζ ανκήεδηακ κα εηηεθέζμοκ ηοαενκδηζηέξ εκημθέξ 

βζα αηνςηδνζαζιμφξ ακηζθνμκμφκηςκ, οπαημφμκηαξ ζηδκ ζαηνζηή δεμκημθμβία βζα 

ηδκ οπενάζπζζδ ηδξ γςήξ ηαζ οθζζηάιεκμζ, έηζζ, μζ ίδζμζ ηζξ ζοκέπεζεξ βζα ηδκ 

ακοπαημή ημοξ. 

Δπίζδξ, δ δεζηή ακαδεζηκφεηαζ απυ ηδ ζοκαίζεδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ, ζηδκ μπμία 

ανίζημκηαζ άκενςπμζ θζβυηενμ εοκμδιέκμζ, υπςξ δ ιδηένα ημο πνςηαβςκζζηή, ζε 

ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζηζβιή ημο πανυκημξ ηαζ ημο δοζάνεζημο αζζεήιαημξ πμο ηδ 

ζοκμδεφεζ (έζης ηζ ακ μ ζοββναθέαξ ημ παναηηδνίγεζ ιε ημκ υνμ «ηφρεζξ»), 

ακαπυθεοηηδ ζοκέπεζα ηδξ άκζζδξ ηαηακμιήξ ηδξ εοηοπίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ 

εοδιενίαξ.  Ζ θασηή ζμθία, δ μπμία οπμζηδνίγεζ υηζ δ εοηοπία πμθθαπθαζζάγεηαζ 

ηαζ δ δοζηοπία ιεηνζάγεηαζ, υηακ ηζξ ιμζναγυιαζηε ιε άθθμοξ ηαζ υηζ εα έπνεπε κα 

κηνεπυιαζηε κα είιαζηε εοηοπείξ ιυκμζ ιαξ, θαίκεηαζ κα οπμζηδνίγεζ ηδκ αίζεδζδ 

ημο ήνςα βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ιδηέναξ ημο, ςξ άθθδ ιία οπεκεφιζζδ ηδξ 

ημζκςκζηήξ δζάζηαζδξ ημο υκημξ ιαξ. 

Ακζπκεφεηαζ, επίζδξ, ζηζξ αλίεξ ηαζ ηζξ  ηακμκζζηζηέξ  ανπέξ, αθθά ηαζ ζηδκ 

ηαεμθζηυηδηα, δ μπμία ακαβκςνίγεηαζ ζε μνζζιέκεξ απυ αοηέξ, ηαεχξ εεςνμφκηαζ 

υηζ απμννέμοκ απυ ηδκ ακενχπζκδ θφζδ per se, υπςξ ζηδ γςή ηαζ ηδκ εθεοεενία: 

«Κζθάς βζα ηδ Πονία, ημ Ηνάκ, ηδ Παμοδζηή Ανααία, ιζα ηενάζηζα γχκδ 
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ηαηαπίεζδξ, δζαθεμνάξ ηαζ ιζγένζαξ. ... Ή ιήπςξ δ εθεοεενία ηαζ δ έθθεζρδ 

ααζακζζηδνίςκ είκαζ ιζα δοηζηή επζηήδεοζδ πμο δεκ εα έπνεπε κα επζαάθθμοιε 

ζημοξ άθθμοξ;» ( 274) ή ζηδκ επζπεζνδιαημθμβία πμο ακαπηφζζεηαζ ζημ ένβμ, 

υπςξ βζα πανάδεζβια ζηδ ζηδκή υπμο παηέναξ ηαζ ηυνδ ακηζπαναηίεεκηαζ πάκς 

ζημ εέια ημο επζηείιεκμο πμθέιμο ζημ Ηνάη. Ζ ζφβηνμοζδ, ηαεχξ ηαζ μζ δφμ 

θαίκμκηαζ κα ιμζνάγμκηαζ ημ ίδζμ ζφζηδια αλζχκ, εζηζάγεηαζ ζηα ιέζα επίηεολδξ 

ημο ζημπμφ. Ν παηέναξ είκαζ μπαδυξ ηδξ άπμρδξ: «μ ζημπυξ αβζάγεζ ηα ιέζα» 

ηαζ, ι‟ αοηή ηδκ έκκμζα, οζμεεηεί ημ ςθεθζιζζηζηυ ζδεχδεξ ηδξ ιεβζζημπμίδζδξ ημο 

μθέθμοξ, εκχ δ ηυνδ οζμεεηεί ιζα πενζζζυηενμ ηακηζακή άπμρδ ηδξ ιδ αίαξ ή 

ηαηά ημο πμθέιμο. 

Ζ Ζεζηή, υιςξ, οπάνπεζ ζημ ένβμ ηονίςξ ςξ ιεηαηυπζζδ ηαζ ιέεελδ. 

Σαναηηδνζζηζηή είκαζ δ εζηυκα ιέζα απυ ηδκ μπμία δίκεηαζ δ ζηζβιζαία 

ζοκεζδδημπμίδζδ βζα ημ πςξ μζ γςέξ ηςκ ακενχπςκ ιπμνμφκ κα εκςεμφκ ακά 

πάζα ζηζβιή: «μ Σέκνο κζχεεζ δειέκμξ ιε ημκ άθθμ άκηνα, ζακ κα ανίζημκηαζ 

πάκς ζε ιία ηναιπάθα, ηανθςιέκμζ ζ‟ έκακ άλμκα πμο εα ιπμνμφζε κα βείνεζ 

ημκ έκακ ιέζα ζηδ γςή ημο άθθμο». ( 111) πάνπεζ επίζδξ ζηδκ ιεηαηυπζζδ, δ 

μπμία ελαζθαθίγεζ ηδκ αθθαβή ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ, έηζζ χζηε κα οζμεεηδεεί δ 

μπηζηή βςκία ημο άθθμο, πναηηζηή, ζηδκ μπμία πνμζθεφβεζ πμθφ ζοπκά μ 

πνςηαβςκζζηήξ, εκχ μθυηθδνμ ημ ένβμ, επεζδή δζεζζδφεζ ζηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηδ 

εέαζδ ημο ηυζιμο εκυξ άθθμο, δζδάζηεζ ημκ ακαβκχζηδ αοηή ηδ ιεηαηυπζζδ ηαζ 

ηδκ εκζοκαίζεδζδ.  Ζ πναηηζηή αοηή εκζζπφεηαζ ηαζ ιε ηδκ απμηφπςζδ ηςκ 

επζπηχζεςκ, ηζξ μπμίεξ έπεζ δ έθθεζρή ηδξ, δ απμηοπία οθμπμίδζήξ ηδξ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια υηακ μ παππμφξ Γναιιάηζημοξ απμηοβπάκεζ κα ηαηακμήζεζ ηδκ χνζιδ 

πζα εββμκή ημο «Κπένδεοε ηδ κέα βοκαίηα πμο είπε ιπνμζηά ημο ιε ηδ 

δεηαελάπνμκδ πμο ηδξ δίδαζηε ημοξ εθζζααεηζακμφξ πμζδηέξ ημο Ανβονμφ 

Αζχκμξ...Κπμνμφζε ιυκμ κα θακηαζηεί πςξ εηείκδ έκζςεε υπςξ αοηυξ...». ( 

197)  

Ν ζοββναθέαξ θαίκεηαζ κα πζζηεφεζ υηζ δ ηαεδιενζκή γςή ιαξ πανέπεζ πθήεμξ 

εοηαζνζχκ βζα κα ελαζηδεμφιε ζ‟ αοηή ηδκ ηυζμ εειεθζχδδ ζοκζζηχζα ηδξ δεζηήξ 

ζοβηνυηδζήξ ιαξ, βζ‟ αοηυ ηαζ δεκ παφεζ κα ιαξ ημ οπεκεοιίγεζ ηαζ κα ιαξ ημ 

οπμδεζηκφεζ: ««Ξνμζπαεμφζα κα δς», ζοκεπίγεζ εηείκμξ, «ιε ηα ιάηζα ημο 

Ουιπενη Άκηαιξ, υηακ ζπεδίαγε ηδκ πθαηεία ηζ ακανςηζυηακ πχξ κα ηδ θηζάλεζ. 

Δζφ ηζ κμιίγεζξ;»». ( 280-81)  Γζα ημοξ ακαβκχζηεξ πμο βκςνίγμοκ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πθαηεία, ημ ηεθεοηαίμ ενχηδια θαίκεηαζ κα απεοεφκεηαζ ηαζ ζημοξ 

ίδζμοξ, ηαθχκηαξ ημοξ ειιέζςξ κα εκενβμπμζήζμοκ ηδ θακηαζία ημοξ ηαζ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ ηδκ επζεοιδηή αθθαβή ηδξ μπηζηήξ ημοξ βςκίαξ.  Άθθςζηε, μ 

ζοββναθέαξ πανέπεζ άθεμκμ οθζηυ, αηυιδ ηαζ βζα ημοξ ιδ ελμζηεζςιέκμοξ 

ακαβκχζηεξ.  Ιίβμ πζμ ηάης ημ παζπκίδζ ηδξ ιεηαηυπζζδξ ζοκεπίγεηαζ: «..., ηζ αοηή 

ένπεηαζ πζμ ημκηά βζα κα δεζ ημ αζαθίμ ηδξ ιε ηα δζηά ημο ιάηζα.  Δηείκμξ ημ αθέπεζ 

ιε ηα δζηά ηδξ, ηαζ πνμζπαεεί κα θακηαζηεί ηδ ζοβηίκδζή ηδξ». ( 289)  Πε άθθμ 

ζδιείμ βνάθεζ «Ξνζκ μ Κπάληεν ιζθήζεζ, μ Ξενυμοκ πνμζπαεεί κα δεζ ημ δςιάηζμ 

ιέζα απυ ηα ιάηζα εηείκμο, ζακ αοηυ κα ημκ αμδεμφζε κα πνμαθέρεζ ημ ααειυ 

ηδξ επζηείιεκδξ ηαναπήξ:… Ζ ηθίιαηα ηδξ εηδίηδζδξ εα ιπμνμφζε κα είκαζ 
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ιεβάθδ.  Ν Ξενυμοκ αθέπεζ ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ημο ιε ηα ιάηζα ημο Κπάληεν:…». 

( 295)  Ζ βκχζδ, ιαγί ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιεηαηυπζζδξ, μδδβεί ζηδκ 

ηαηακυδζδ.  Έηζζ, μ βζαηνυξ βκςνίγμκηαξ ηδκ αζεέκεζα ηαζ ηδκ πμνεία ηδξ ηαζ 

αθέπμκηαξ ημκ ηυζιμ ιέζα απυ ηα ιάηζα ημο αννχζημο, θηάκεζ ζηδκ ηαηακυδζδ, 

ηδκ πνυαθερδ ηαζ ηδκ ενιδκεία ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο: «Ρχνα, υζμ ιπμνεί 

αηυιδ κα ηναηάεζ ιαπαίνζ, έπεζ ένεεζ βζα κα επζαεααζχζεζ ηδκ αλζμπνέπεζά ημο, ηαζ 

ίζςξ βζα κα πθάζεζ ημκ ηνυπμ πμο εα ημκ εοιμφκηαζ. Βέβαηα εθείλνο ν ςειέαο ν 

γεξνπαξάμελνο κε ηε Κεξζεληέο ηελ έβαςε, όηαλ ρηύπεζε ηνλ πιατλό θαζξέθηε 

ηνπ Κπάμηεξ» ( 301) ηαζ βζα κα οπμζηδνίλεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ 

ιεευδμο, βνάθεζ: «Γζαηί δεκ ημ ηαηάθααε πςξ είκαζ επζηίκδοκμ κα ηαπεζκχκεζξ 

έκακ άκενςπμ ζοκαζζεδιαηζηά ηυζμ αζηαεή υζμ μ Κπάληεν;». ( 302) Θαζ πζμ 

ηάης, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα ενιδκεφζεζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ εζζαμθέςκ βνάθεζ: 

« Ίζςξ ηνφαεζ ηδ ζφβποζδ ή ηδκ αιδπακία ημο ιπνμζηά ζημ εέαια ιζαξ εβηφμο 

βοκαίηαξ, ή κα ράπκεζ ηνυπμοξ βζα κα παναηείκεζ ηδκ ηαπείκςζδ. Νζ δφμ κεανμί 

είκαζ ακχνζιμζ, πνμθακχξ πςνίξ ζδζαίηενδ ζελμοαθζηή ειπεζνία.  Ζ ηαηάζηαζδ ηδξ 

Ληέζγο ημοξ ηάκεζ κα κηνέπμκηαζ. Κπμνεί ηαζ κα ημοξ αδδζάγεζ. Δίκαζ ιία εθπίδα». 

( 313)  Δκχ θίβμ κςνίηενα, ηα ζδιάδζα ηδξ ζοιπενζθμνάξ πμο δεκ 

ενιδκεφηδηακ ζςζηά ειπυδζζακ ηδκ ηαηακυδζδ « θα ελδβμφκηαζ, μζ ροπζηέξ 

ηδξ ιεηαπηχζεζξ, δ εοθμνία, ημ ηθάια ηδξ βζα ιζα αθζένςζδ». ( 312) 

Ζ πανακυδζδ, δ μπμία μθείθεηαζ ζηδκ απμοζία εκζοκαίζεδζδξ, 442  εειεθζχδδξ 

δζάζηαζδ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ ημο McEwan ηαζ πδβή πυκμο ηαζ δεζηήξ απμηοπίαξ 

ζηδκ πναβιαηζηή γςή, επεζδή είκαζ ηυζμ δφζημθμ κα απμηαηαζηαεεί, ζηα 

ιοεζζημνήιαηα δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ιε ηζξ «ζηζβιέξ ημο επαηνζαμφξ 

απμθμβζζιμφ» ( 225) κα ακηζιεηςπζζηεί. Ξανέπεηαζ έηζζ ιζα κφλδ βζα ημκ 

πνμζακαημθζζιυ ηςκ πνμζπαεεζχκ ιαξ ηαζ βζα ηδ γςή ιαξ ζημκ ηυζιμ.  

Ζ ελζθέςζδ είκαζ επίζδξ ιία δζάζηαζδ ηδξ δεζηήξ απμηαηάζηαζδξ, ηδκ μπμία μ 

ζοββναθέαξ ακαδεζηκφεζ ζηα ένβα ημο.  Πημ μιχκοιμ ιοεζζηυνδια, ηονίςξ, αθθά 

ηαζ αθθμφ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, ζημ ζδιείμ εηείκμ ημο ακαθουιεκμο 

ιοεζζημνήιαημξ, υπμο μ πνςηαβςκζζηήξ αζζεάκεηαζ ηδκ ακάβηδ κα εκζζπφζεζ 

μζημκμιζηά ημοξ κεανμφξ, ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ μπμίςκ πανελήβδζε «Κζα ιένα εα 

αβμνάζεζ ηάηζ απ‟ αοημφξ». ( 210) 

                                                           
442

 Στα μυκιςτοριματά του Εξιλζωςθ και τθν ακτι θ απουςία αυτισ τθσ ςυμπακθτικισ κατανόθςθσ που 
επιτυγχάνεται με τθ διαδικαςία τθσ υιοκζτθςθσ τθσ οπτικισ γωνίασ του άλλου (τθσ ενςυναίςκθςθσ) οδθγεί 
τουσ ιρωεσ ςε οδυνθρζσ παρανοιςεισ με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ ςτισ ηωζσ των ίδιων και των ανκρϊπων 
του περιβάλλοντόσ τουσ. Στο πρϊτο μυκιςτόρθμα θ παρανόθςθ τθσ ερωτικισ ςυμπεριφοράσ  του φίλου τθσ 
αδελφισ τθσ οδθγεί τθ Βριϊνθ Τάλισ ςτθν παρερμθνεία τθσ ερωτικισ περίπτυξθσ του ηευγαριοφ, τθσ οποίασ 
γίνεται μάρτυρασ, ωσ επικετικότθτασ  προσ τθν αδερφι τθσ και ςτθ ςυνακόλουκθ ψευδι μαρτυρία τθσ 
εναντίον του αγοριοφ για τθν πράξθ του βιαςμοφ ενόσ τρίτου προςϊπου τθν οποία ουδόλωσ διζπραξε. Στο 
δεφτερο μυκιςτόρθμα θ αδυναμία κατανόθςθσ τθσ ψυχικισ κατάςταςθσ του ενόσ ζναντι του άλλου ςτα 
πλαίςια ενόσ ερωτευμζνου και ςτθ ςυνζχεια παντρεμζνου ηεφγουσ γίνεται αιτία παρανόθςθσ και διάλυςθσ 
τθσ υφιςτάμενθσ ςχζςθσ. Και ςτα δφο μυκιςτοριματα θ εξωτερίκευςθ των ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων, 
κακϊσ και ο ειλικρινισ διάλογοσ και επικοινωνία, υποδεικνφονται ωσ τα ενδεικνυόμενα μζςα αποφυγισ των 
καταςτρεπτικϊν ςυνεπειϊν τθσ παρανόθςθσ. 
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Ρεθεμθμβζηέξ ηαζ ζοκεπεζμηναηζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ δεζηή ακηακαηθχκηαζ ζηδκ 

επζζήιακζδ ηδξ ηυνδξ ημο πνςηαβςκζζηή: «Θαζ ημ κα ηάκεζξ εζηαζίεξ βζα ημ 

ιέθθμκ είκαζ αοηυ πμο ηαιζά θμνά ηάκεζξ ιπνμζηά ζε ιζα δεζηή επζθμβή. 

Πδιαίκεζ: ζηέθημιαζ ζηαειίγμκηαξ ηζξ ζοκέπεζεξ.» ( 269) 

Ζ δεζηή πνμηφπηεζ ηαζ ςξ απμηέθεζια ιαεδιέκςκ ζοιπενζθμνχκ – ανεηχκ 

«Απθά δεκ λένεζ πχξ κα είκαζ πανάημθιμξ» ( 305) 

Πε άθθεξ πενζπηχζεζξ, δ δεζηή ημο ήνςα απμηαθφπηεζ ιζα ηακηζακή δζάζηαζδ 

ακαιειεζβιέκδ ιε εκμναζζμηναηζηή αιεζυηδηα.  Ηδζαίηενα υηακ μ Mc Ewan αάγεζ 

ημκ ήνςά ημο κα ιμκμθμβεί: «Ρχνα ιε θχκαλε μ Ργέζ, κζχες πςξ μθείθς κα 

πάς. Θαζ εέθς κα πάς», ( 338) αθθά ηαζ υηακ δ ζαηνζηή δεμκημθμβία ημφ 

επζηάζζεζ κα πνμζθένεζ ηδκ επζζηδιμκζηή ημο βκχζδ, πανέπμκηαξ πνχηεξ 

αμήεεζεξ ζημκ ηναοιαηζζιέκμ εζζαμθέα ημο ζπζηζμφ ημο, μ μπμίμξ απείθδζε ηδ γςή 

ημο ίδζμο ηαζ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο.  Ζ απυθαζδ ημο πνςηαβςκζζηή κα ακαθάαεζ 

ηδκ εβπείνδζδ ημο ηαημπμζμφ – εζζαμθέα μθείθεηαζ ζηδκ ζαηνζηή δεμκημθμβία, 

αθθά ηαζ ζηδκ αίζεδζδ πνέμοξ, εοεφκδξ ηαζ, ίζςξ, ηαζ πάθζ ελζθέςζδξ. Θονίςξ, 

υιςξ, μθείθεηαζ ζηδκ  εοεφκδ, υπςξ επζζδιαίκεζ ζηδ βοκαίηα ημο, επζπεζνχκηαξ 

κα δζηαζμθμβήζεζ ηδκ απυθαζή ημο κα ημκ εβπεζνήζεζ: «Ξνέπεζ κα ημ θηάζς 

ιέπνζ ημ ηέθμξ. Δίιαζ οπεφεοκμξ»( 337). Ζ εοεφκδ ιμζνάγεηαζ ακάιεζα ζημ 

βζαηνυ πμο μθείθεζ κα ζχζεζ ιζα γςή ηαζ ζημκ άκενςπμ πμο πνμλέκδζε, ιε ηδ 

θαεειέκδ ημο ακηίδναζδ, ηδκ εβηθδιαηζηή ζοιπενζθμνά ημο  Κπάληεν. 

Ακ εέθαιε κα απμηοπχζμοιε ηζξ αλίεξ, μζ μπμίεξ ηαεμδδβμφκ ηδκ πμνεία ηδξ γςήξ 

ημο ήνςα ηαζ ημο ζοββναθέα ακ ημθιμφζαιε κα πμφιε, ζ‟ αοηέξ πενζθαιαάκμκηαζ 

δ  επζζηήιδ, δ  ηέπκδ, δ ζοκηνμθζηυηδηα, δ μζημβέκεζα,  δ ηαηακυδζδ, δ ακμπή, δ 

αβάπδ, δ εοεφκδ, ημ εάννμξ, δ ζφκεζδ, δ ζοβπχνεζδ, δ απμδμπή. Ν 

επαββεθιαηζζιυξ είκαζ ιζα αδζαιθζζαήηδηδ αηυιδ ανεηή, ηδκ μπμία ακαδεζηκφεζ δ 

αθήβδζδ, ηαεχξ δνα εοενβεηζηά ζε πμζηίθα επίπεδα ηδξ γςήξ ημο πνςηαβςκζζηή. 

Ρμκ απεθεοεενχκεζ απυ ακηζκμιίεξ ηαζ ακηζηνμουιεκεξ επζεοιίεξ «υηακ θεφβεζ 

βζα ημ πεζνμονβείμ, είκαζ επαββεθιαηζηά εηπαζδεοιέκμξ κα ακηζζηέηεηαζ ζε ηάεε 

είδμοξ ακάβηδ», ( 337) δδιζμονβεί επίζδξ ηδκ αίζεδζδ ημο μζηείμο ιε ηδ 

ζοιιεημπή ημο ζημοξ νοειμφξ γςήξ ηδξ μζημβέκεζαξ «μ ηυζιμξ επζζηνέθεζ ζημ 

μζηείμ, υηακ ημοξ ακαββέθθεζ πςξ ημκ εέθμοκ ζημ κμζμημιείμ», ( 336) 

παναπέιπμκηαξ ζηδκ ακηίθδρδ υηζ μ άκενςπμξ εηθνάγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ 

ημ επάββεθιά ημο, δζυηζ ημο επζηνέπεζ κα δείλεζ ηζξ ζηακυηδηέξ ημο ηαζ κα ακηθήζεζ 

ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο ημο ηαζ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ 

δοκαημηήηςκ ημο.  Ζ απυθοηδ ζοβηέκηνςζδ ηδ ζηζβιή πμο πεζνμονβεί, 

δδιζμονβεί έκα άπνμκμ πάζια ζημ πνυκμ πμο λεθεφβεζ απυ ηζξ βκςζηέξ βήζκεξ 

δζαζηάζεζξ ημο.  Ζ ζφκδεζδ αοημφ ημο αζχιαημξ  ιε  ηδκ αίζεδζδ ηδξ εοηοπίαξ, 

ηαεχξ ηαζ μ παναηηδνζζιυξ ηδξ ςξ πκεοιαηζηήξ ηαηάζηαζδξ μθείθεηαζ, ηαηά ημκ 

ζοββναθέα, ζηδκ εκενβδηζηή ηδξ δζάζηαζδ (ηδκ ακηζδζαζηέθθεζ ιε άθθεξ 

παεδηζηέξ δζαζηεδάζεζξ), αθθά ηονίςξ εζηζάγεηαζ ζηδκ εηπθήνςζδ, ηδκ 

πναβιάηςζδ ημο εαοημφ, δ μπμία, ηεθζηά, μ ζοββναθέαξ εεςνεί υηζ, ιαγί ιε ηζξ 

ζπέζεζξ ιε ηα αβαπδιέκα ημο πνυζςπα, απμηεθεί εειεθζχδεξ ζοζηαηζηυ ηδξ 
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εοηοπίαξ.  Κε άθθα θυβζα, εα θέβαιε υηζ μ ζοββναθέαξ «πνμηείκεζ» ζημκ 

ακαβκχζηδ έκακ ηνυπμ γςήξ. 

 

11.1 iii πλάληεζε κε ην πξόζσπν ηνπ άιινπ ζην κπζηζηόξεκα Σάββαηο.  

Πε ζοκέκηεολδ ημο ζοββναθέα απυ ηδ Lynn Wells,443 μ McEwan ενςηάηαζ ζπεηζηά 

ιε ηδ ζπέζδ ηςκ ζοκακηήζεςκ πνυζςπμ ιε πνυζςπμ δνχςκ ηςκ ένβςκ ημο ιε 

ηζξ ακαθμνέξ ημο Levinas ζηδκ ακαβκχνζζδ ημο εοάθςημο ζημ πνυζςπμ ημο 

άθθμο. Ν McEwan μιμθμβεί υηζ δεκ βκςνίγεζ ημ ένβμ ημο Levinas αθθά εηθνάγεζ 

ηδ δζαθςκία ημο ακαθμνζηά ιε ηζξ «ιάζηεξ» ηςκ ημζκςκζηχκ επαθχκ, υηακ μ 

ζοκμιζθδηήξ ημο ακαθένεηαζ ζ‟ αοηή ηδκ πανάιεηνμ ηδξ δζαπνμζςπζηήξ επαθήξ 

ζημκ Levinas.444 Πε ιία ενχηδζδ ακαθμνζηά ιε ηζξ ηαηά πνυζςπμ ζοκακηήζεζξ 

αηυιςκ ζημ ένβμ ημο, υπςξ, βζα πανάδεζβια, αοηή ημο βζαηνμφ Ξενυμοκ ηαζ ημο 

Κπάληεν ζημ ζηεκάηζ ηαζ ηζξ δεζηέξ ημοξ οπμδδθχζεζξ, μ McEwan ζδιεζχκεζ υηζ 

οπάνπμοκ πενζμπέξ ζημ ιοαθυ ιαξ πμο ζοκδέμκηαζ ζηεκά ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ 

πνμζχπςκ. Ν πνςηαβςκζζηήξ παναεέηεζ ηαζ επζζηδιμκζηή ηεηιδνίςζδ, βζα ηδκ 

ακίπκεοζδ π.π. ημο ρεφδμοξ ζημ πνυζςπμ εκυξ ακενχπμο, ηαεχξ ηαηά ημκ Ξςθ 

Έηιακ ιία μιάδα ιοχκ ημο ρεοδυιεκμο οπμηεζιέκμο δεκ εκενβμπμζμφκηαζ ζημ 

παιυβεθυ ημο. ( 203)  

Θεςνεί επζπθέμκ υηζ ααζζηυ ζε ηάεε ακενχπζκδ ζοκάκηδζδ είκαζ ημ κα 

ακαηαθφπηεζξ ηζξ πνμεέζεζξ ηςκ άθθςκ, «δζααάγμκηαξ ημ πνυζςπμ είκαζ ζακ κα 

δζααάγεζξ ημ άιεζμ ιέθθμκ». ( 128) Άθθςζηε ανίζηεζ υηζ είκαζ αηνζαχξ αοηή δ 

ημζκςκζηή ζοκάκηδζδ, δ μπμία θηάκεζ ζηδκ ηανδζά ηςκ πναβιάηςκ. «Γεκ είιαζ 

ζίβμονμξ υηζ ιπμνμφιε κα ελενεοκήζμοιε ημκ εαοηυ ιαξ ζε απμιυκςζδ. Δίκαζ δ 

ζοκάκηδζδ, δ ζοκάκηδζδ οπυ πίεζδ, δ ηνίζδ ακάιεζα ζημοξ ακενχπμοξ, πμο ιαξ 

απμηαθφπηεζ ζημκ εαοηυ ιαξ».  

Πηδ ζηδκή υπμο υθα ηα ιέθδ ηδξ μζημβεκείαξ ένπμκηαζ ακηζιέηςπα ιε ηδκ πνμ 

πμθθμφ ακαιεκυιεκδ εηδήθςζδ ημο αίαζμο λεζπάζιαημξ ημο Κπάληεν, δ μπμία 

οπμθακεάκεζ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ένβμο, ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ ηυνδξ 

απμηςδζημπμζμφκηαζ απυ ηα ζδιάδζα ημο πνμζχπμο ηδξ. Έηζζ μ McEwan 

ζδιεζχκεζ: «Γεκ είκαζ ιυκμ θυαμξ πμο αθέπμοκ ζημ πνυζςπυ ηδξ, αθθά ηαζ 

εοιυξ ηαζ, απυ ημ ζθζβιέκμ πάκς πείθζ ηδξ, ίζςξ ηαζ αδδία» ( 294)  

Ρί επζπηχζεζξ εα ιπμνμφζε κα έπεζ αοηή δ ακαβκχνζζδ ημο πνμζχπμο βζα ηδκ 

ζηήνζλδ ηάπμζςκ ιμνθχκ ημο δεζημφ νεαθζζιμφ; Θεςνχκηαξ ημ πνυζςπμ ςξ 
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Βθ. Wells 2010: 128 
444  Συγκεκριμζνα θ ερϊτθςθ τθσ Lynn Wells αφορά τθ διάκριςθ του Levinas μεταξφ του προςϊπου του άλλου 

που ςυμμετζχει ςτισ θκικζσ επαφζσ των ανκρϊπων και τθσ «μάςκασ» που ςυμμετζχει ςτισ κοινωνικζσ 

επαφζσ, κακϊσ και τθν ομοιότθτα τθσ διαπροςωπικισ επαφισ ςτον McEwan, τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ του 

ευάλωτου του άλλου προςϊπου και τθσ αδυναμίασ μασ να το βλάψουμε, με τθν αντίςτοιχθ του Levinas. 
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θοζζηυ θμνέα αθθά ηαζ ςξ κμδηυ ηέκηνμ, ζοβηνμηδηζηή ανπή ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ, εα ιπμνμφζε, εκδεπμιέκςξ, κα ζζπονζζηεί ηάπμζμξ υηζ ημ 

πνυζςπμ είκαζ ημ πενζαάθθμκ εηδήθςζδξ ηαζ ημ ιέζμκ πνυηθδζδξ ακηζδνάζεςκ 

ιε δεζηή ζδιαζία.  Έηζζ, μ άκενςπμξ, επεζδή είκαζ έκα εειεθζαηά ημζκςκζηυ μκ, 

ημ μπμίμ εη θφζεςξ εηδδθχκεηαζ ζ‟ έκα πενζαάθθμκ, οπυηεζηαζ ζε κυιμοξ πμο 

δζέπμοκ ηδ θφζδ ημο ςξ ηέημζμο υκημξ ηαζ, επμιέκςξ, ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο.  

Ζ ζοκάκηδζή ημο ιε ημ πνυζςπμ ημο άθθμο ημφ επζηνέπεζ κα ακαβκςνίγεζ ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ πνάλεχκ ημο (εκ πνμηεζιέκς ηςκ δεζηχκ ημο επζθμβχκ) ηαζ 

κα οθίζηαηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ.  Πημ πνυζςπμ ημο άθθμο ακαβκςνίγεζ ηδκ εηενυηδηα 

αθθά ηαζ ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο, ημ μπμίμ απμηεθεί ηαζ ημ πεδίμ 

εθέβπμο ηςκ επζθμβχκ ημο.  Ζ δζαδζηαζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ πανέπεζ ηδκ 

εοηαζνία, ιέζς ημο πνμζχπμο, ημ μπμίμ θεζημονβεί ςξ απμηςδζημπμζδηήξ ηαζ 

πφθδ εζζυδμο, κα δζεονφκμοιε ημ πεδίμ ηςκ ειπεζνζχκ ιαξ, πμθφηζιςκ ιέζςκ 

νφειζζδξ ηαζ δζυνεςζδξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ιαξ ηαζ ηςκ ανπχκ πμο ηδ δζέπμοκ, 

ακαθμνζηά ιε ιζα θφζδ ημζκή, εκ πμθθμίξ, ιε ηα πνυζςπα πμο ζοκακηάιε, 

πναβιαηζηά ηαζ πθαζηά.445 

Ν ίδζμξ μ Mc Ewan ηαθθζενβεί, κμιίγς, ζημ ένβμ ημ έδαθμξ βζα ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ 

ζοκάκηδζδξ ιε ημ πνυζςπμ ημο άθθμο ιε ηδκ δεζηή, αθθά ιε έκα δζαθμνεηζηυ 

ηνυπμ απ‟ υηζ μ Levinas:  υηακ μ ήνςαξ  ιζθχκηαξ βζα ηδκ ακενχπζκδ επζημζκςκία 

ιε ημοξ αζεεκείξ ή ζοββεκείξ ημοξ, ακαθένεζ υηζ αβαίκεζ απυ ηζξ ζοκακηήζεζξ ιαγί 

ημοξ ελαβκζζιέκμξ, έπμκηαξ μθμηθδνχζεζ ιζα μοζζαζηζηή ακενχπζκδ ζοκαθθαβή, 

δ μπμία είκαζ, ιε ημκ ηνυπμ ηδξ, ηυζμ εειεθζχδδξ υζμ ηαζ μ ένςηαξ. Ζ επαθή 

παναηηδνίγεηαζ εειεθζχδδξ, βζαηί αθμνά ηδ γςή ηαζ ημ εάκαημ ηαζ μοζζαζηζηή 

βζαηί είκαζ εζθζηνζκήξ ηαζ ακεπζηήδεοηδ, ελ μο ηαζ δ ελαβκζζηζηή ηδξ επίδναζδ. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ ζοκάκηδζδ ακηζπανααάθθεηαζ ιε ηδ «εεαηνζηή πανάζηαζδ» ηδξ 

οζμεέηδζδξ ζηενεμηφπςκ νυθςκ οπαβμνεουιεκςκ απυ ηδ θασηή ημοθημφνα, ζακ 

αοημφξ ηδξ ζηδκήξ πμο εηηοθίζζεηαζ ιεηά απυ έκα ηναηάνζζια αοημηζκήηςκ.  

Αζηείηαζ ι‟ αοηυ ημκ ηνυπμ ηνζηζηή ζηδκ εηηυξ πνμμπηζηήξ οπενιεβέεοκζδ ηαζ 
                                                           
445

  Ζχουν προτακεί αναγνϊςεισ του ζργου άββατο Βλ. για παράδειγμα Tammy Amiel-Houser 2011 /12: 128-
57 οι οποίεσ αποδίδουν τθν αίςκθςθ του χρζουσ ςτον γιατρό Ρερόουν να βοθκιςει τον Μπάξτερ, ςτθν 
αναγνϊριςθ εκ μζρουσ του γιατροφ τθσ ετερότθτασ του Μπάξτερ και όχι ςτθν ενςυναίςκθςθ του γιατροφ με 
τον ειςβολζα. Ανεξάρτθτα από το γεγονόσ ότι ο ίδιοσ ο McEwan ομολογεί ότι δεν γνωρίηει το ζργο του 
Levinas, όπωσ ζχουμε αναφζρει, θ ειςβολι του Μπάξτερ ςτο ςπίτι του γιατροφ ερμθνεφεται ολοκάκαρα από 
το γιατρό ωσ αποτζλεςμα τθσ αποτυχίασ του να αναλογιςτεί τα αποτελζςματα τθσ ςυμπεριφοράσ του 
απζναντι ςτον πάςχοντα Μπάξτερ κατά τθ διάρκεια  του πρωινοφ επειςοδίου. Αυτι τθν ζλλειψθ 
ενςυναίςκθςθσ δεν είναι διατεκειμζνοσ να τθν επιτρζψει ξανά. Κακόλθ τθ διάρκεια των διαδραματιηόμενων 
κατά τθν ειςβολι γεγονότων παρακολουκοφμε το γιατρό να προςπακεί να αποκωδικοποιιςει ςκζψεισ και 
ςυναιςκιματα και να προβλζψει ςυμπεριφορζσ. Ζτςι, παρά τθν κάποια ευλογοφάνεια τθσ απόδοςθσ τθσ 
μεταςτροφισ τθσ ςυμπεριφοράσ του Μπάξτερ, μετά τθν ανάγνωςθ του ποιιματοσ του Arnold από τθν Νταίηυ, 
ςτον υποτικζμενο μθτρικό τόνο τθσ δεφτερθσ ανάγνωςθσ του ποιιματοσ, με τον οποίο υποςτθρίηεται ότι 
πετυχαίνει και τθ μεταμόρφωςθ του Μπάξτερ από κακοποιό ςε παιδί, θ απόδοςθ τθσ υποςτθριηόμενθσ 
μεταςτροφισ τθσ ςτάςθσ του γιατροφ απζναντι ςτον Μπάξτερ ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ετερότθτασ του δεφτερου 
δεν ζχει ιςχυρά ερείςματα. Ο McEwan δε ςταματά ςτιγμι να προβάλλει ςτο alter ego του, τον γιατρό 
Ρερόουν, τθν προςπάκεια να ερμθνεφει και να προβλζπει τισ ςυμπεριφορζσ των άλλων εςτιαηόμενοσ ςτθ 
δικι τουσ οπτικι γωνία, πρακτικι ςτθν οποία περιλαμβάνει και τον Μπάξτερ. Ζτςι, παρά τισ όποιεσ αιχμζσ για 
απλουςτευτικι ερμθνεία τθσ θκικισ πρόταςθσ του ζργου ςτθ βάςθ  τθσ ενςυναίςκθςθσ, κεωροφμε ότι αυτι 
είναι που υποςτθρίηεται περιςςότερο από τα μυκιςτορθματικά γεγονότα. 
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δναιαημπμίδζδ ζοιαάκηςκ επζδενιζηήξ, ηαηά ηα άθθα, ζδιαζίαξ ζε ζπέζδ ιε ηα 

μοζζχδδ γδηήιαηα ηδξ γςήξ.  Θα ιπμνμφζε ίζςξ ηάπμζμξ κα ζζπονζζηεί υηζ ζε 

αοηά ηα ηεθεοηαία ζοιαάκηα θμνάιε ηζξ ιάζηεξ ηδξ ιαεδιέκδξ ζοιπενζθμνάξ, 

επακαθαιαάκμκηαξ ιμηίαα ζοιπενζθμνάξ, ηα μπμία έπμοιε οπμδοεεί πμθθέξ 

θμνέξ.  Ζ ιάζηα αοηή υιςξ, παν‟ υθμ πμο μ ίδζμξ μ McEwan δεκ ιπαίκεζ ζε 

θεπημιένεζεξ, υηακ δζαθςκεί ιε ηδ ιάζηα ζημ Levinas, δεκ έπεζ ηαιία άθθδ ζπέζδ 

ιε ηδ ιάζηα ημο Levinas πανά ιυκμ ηδκ απμλέκςζδ ημο πνμζχπμο, ημ μπμίμ ηδ 

θμνά, απυ ημκ εαοηυ ημο, ηαεχξ μ Levinas ακαθένεηαζ ζηδ ιάζηα ηςκ 

ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ, υηακ βίκεηαζ πνμζπάεεζα εβηθςαζζιμφ ημο «άθθμο» ηαζ ημο 

«απείνμο» ημο άθθμο ζημ «ίδζμ» ηαζ ημ «ηαεμθζηυ». Σςνίξ κα εεςνχ ζηυπζιμ 

εδχ κα οπεζζέθες ζε ακαθφζεζξ ημο ένβμο ημο Levinas, εεςνχ πνμθακέξ υηζ ηαζ 

μ Levinas εα δεπυηακ ηδ ζδιαζία ιζαξ δεζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, δ μπμία 

απμηαθφπηεηαζ πένα απυ ιάζηεξ. Θαζ εα ιπμνμφζαιε ίζςξ κα οπμζηδνίλμοιε υηζ 

δ ακάδεζλδ αοηήξ ηδξ δεζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ιέζς ηδξ ακαβκχνζζδξ ηδξ 

εηενυηδηαξ ημο άθθμο δζεοημθφκεηαζ απυ ημ ιδπακζζιυ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ. 

 

πκπεξάζκαηα 

πςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακάθοζδ πμο πνμδβήεδηε, ημ ιοεζζηυνδια ηαηαεέηεζ 

ιζα πνυηαζδ γςήξ, ιζα πνυηαζδ βζα ημ επ δελ, υπςξ εα έθεβε δ Nussbaum.  Ρα 

ζημζπεία πμο ημ ζοκέπμοκ, ζοβηνμημφκ ιζα γςή ααζζζιέκδ  ζε ζοβηεηνζιέκεξ 

ηαεμθζηέξ αλίεξ, υπςξ αοηέξ ηδξ γςήξ, ηδξ ζζυηδηαξ, ηδξ εθεοεενίαξ, ηδξ 

δζηαζμζφκδξ, ηδξ ζοκηνμθζηυηδηαξ αθθά ηαζ αλίεξ αημιζηέξ, υπςξ αοηέξ, μζ μπμίεξ 

παναηηδνίγμοκ έκα άημιμ, ημ  μπμίμ έπεζ αίζεδζδ εοεφκδξ ηαζ ηαεήημκημξ, είκαζ 

μνεμθμβζηυ, αθθά, ηαοηυπνμκα, έπεζ επαθή ιε ηα ζοκαζζεήιαηά ημο ηαζ είκαζ 

ακμζπηυ ζημ κέμ ηαζ ηζξ ηάεε είδμοξ πνμηθήζεζξ ηςκ ηαζνχκ. Σςνίξ κα πνμηνίκεζ μ 

ζοββναθέαξ ζοβηεηνζιέκμ δεζηυ ζφζηδια ή ζοβηεηνζιέκδ δεζηή εεςνία, ζε 

δζάθμνα ζδιεία ημο ιοεζζημνήιαημξ ακηζπανααάθθμκηαζ ημπμεεηήζεζξ, ηζξ μπμίεξ 

ειπκέμοκ μνζζιέκα απυ αοηά, αθήκμκηαξ ημκ ακαβκχζηδ κα αβάθεζ ιυκμξ ημο ηα 

ζοιπενάζιαηά ημο. Ακ εέθαιε κα δζαηζκδοκεφζμοιε ηδ δζαηφπςζδ ιζαξ 

εκδεπυιεκδξ ημπμεέηδζδξ ημο ζοββναθέα/ πνςηαβςκζζηή ζημ πεδίμ ηςκ δεζηχκ 

εεςνζχκ πνχημο επζπέδμο, μζ πνμααθθυιεκεξ απυρεζξ ιέζα ζημ ένβμ εα 

πανέπειπακ πενζζζυηενμ ζε ζοκεέζεζξ ζημζπείςκ πανά ζηδκ αιζβή οζμεέηδζδ ιζαξ 

αοημφζζαξ δεζηήξ εεςνίαξ. Έηζζ, ιία εθεβπυιεκδ δεμκημηναηία, ηδκ μπμία ειπκέεζ 

έκα ζφζηδια εειεθζςδχκ αλζχκ, μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ ςξ νοειζζηζηέξ ανπέξ ηδξ 

ημζκςκζηήξ ζοιαίςζδξ, είκαζ, ζε αδνέξ βναιιέξ, δ δεζηή ζηάζδ ηδκ μπμία 

πνμηείκεζ ημ ένβμ.  Ζ πνυηαζδ ζοιπθδνχκεηαζ ιε ηδκ πνμαμθή ηδξ ιεηαηυπζζδξ 

ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ ζε ιζα δζαδζηαζία εθέβπμο ηαζ δζεφνοκζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ηςκ 

δεζηχκ επζθμβχκ. 

Έπμκηαξ  ςξ δεδμιέκμ υηζ, βζα ημ ζοββναθέα, έκα αδζεοηνίκζζημ ηαζ ιδ πθήνςξ 

δζενεοκδιέκμ ιένμξ ηδξ ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ, αηυιδ ηζ αοηήξ, δ μπμία 

ζοβηνμηείηαζ απυ δεζηέξ ζοκζζηχζεξ, ηαεμνίγεηαζ αζμθμβζηά ηαζ ηαεχξ ημ ένβμ 
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είκαζ δζάζπανημ ιε ιεηαθμνέξ ηαζ ακαθμβίεξ αζμθμβζημφ πενζεπμιέκμο, μζ μπμίεξ, 

ιενζηέξ θμνέξ, παίνκμοκ ηδ ιμνθή ακαβςβήξ ζημζπείςκ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ζηδ 

αάζδ ηδξ θοζζμθμβίαξ, ακαιέκεζ ηακείξ απυ ημκ πνςηαβςκζζηή, ςξ alter ego ημο 

ζοββναθέα, κα οζμεεηήζεζ ιζα ζοκεπή ακαβςβζζηζηή θοζζμηναηζηή ημπμεέηδζδ 

υζμκ αθμνά ηδκ ακηίθδρδ πμο έπεζ βζα ηζξ δεζηέξ επζηαβέξ.  Ξαν‟ υθα αοηά, δ 

δεζηή πνμζςπζηυηδηα, δ μπμία  πνμηφπηεζ ςξ πνυηαζδ ημο ζοββναθέα, δεκ 

θαίκεηαζ κα είκαζ απθή απυννμζα εκζηζηηςδχκ πανμνιήζεςκ ηαζ ελεθζηηζηχκ 

απμηηδιάηςκ.  Ρμ πθέβια ηςκ επζθεβιέκςκ αλζχκ θαίκεηαζ ζηακυ κα δζαθμνμπμζεί 

ηδ ζοιπενζθμνά ηαζ, ηαη‟ επέηηαζδ, ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ δεζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ 

ημο ακενχπμο.  Ζ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ ζηάζδξ ηςκ οπμηεζιέκςκ ζηα δεζηά 

δζθήιιαηα ημ απμδεζηκφεζ. Ρμ πενζαάθθμκ παίγεζ ζδιακηζηυ, αθθά υπζ ηαεμνζζηζηυ, 

νυθμ ζ‟ αοηή ηδ ζοβηνυηδζδ, βζαηί μζ αλίεξ απμδεζηκφμκηαζ ζζπονυηενεξ απυ ηζξ 

μπμζεζδήπμηε ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ.  Δηείκμ, υιςξ, ημ μπμίμ ηονίςξ απεζθεί ηδκ 

ζοβηνυηδζδ ιζαξ δεζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ ειπκευιεκδξ απυ εειεθζχδεζξ αλίεξ ηαζ 

απυ ημ υναια ηδξ ανιμκζηήξ ζοιαίςζδξ ηςκ ιεθχκ ηδξ ημζκςκίαξ, θαίκεηαζ υηζ 

είκαζ δ απχθεζα ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ, δ μπμία επζηνέπεζ κα επζηναηήζμοκ ζηδκ 

ημζκςκία ζοκεήηεξ, μζ μπμίεξ απμδμιμφκ ηδ ζοκμπή ηδξ.  Ρμκ ζδιακηζηυηενμ 

νυθμ ζ‟ αοηήκ ηδκ απμδυιδζδ παίγεζ, ηαηά ημκ ζοββναθέα, μ θακαηζζιυξ. 
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11.2 SOLAR,  ν αληίθηππνο ηνπ ακνξαιηζκνύ 

 

11.2 i Η ππόζεζε θαη ε ηερληθή ηνπ κπζηζηνξήκαηνο 

Ρμ ιοεζζηυνδια ημο Ian McEwan Solar, έπεζ ςξ εέια ηδκ οπενεένιακζδ ημο 

πθακήηδ ηαζ ηζξ πνμζπάεεζεξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ κα ζοιαάθεζ ζηδκ 

πνμζπάεεζα ιείςζδξ ηςκ παναβυκηςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδ δδιζμονβία ημο 

θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο, ημ μπμίμ πνμηφπηεζ απυ ηδκ επζηίκδοκδ αφλδζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ.  Ρμ εκδζαθένμκ εζηζάγεηαζ ζε κέεξ ηαεανέξ πδβέξ εκένβεζαξ, υπςξ 

μ δθεηηνζζιυξ ηαζ ημ οδνμβυκμ, δ ακάπηολδ ηςκ μπμίςκ εα ιπμνμφζε κα 

μδδβήζεζ ζε ιζα κέα αζμιδπακζηή επακάζηαζδ.   Ν ζοββναθέαξ απμθεφβεζ ηδ 

ιμκμημκία «δζοθίγμκηαξ» ημκ ηεκηνζηυ ημο ήνςα, ημκ επζζηήιμκα ηαεδβδηή, 

θοζζηυ ηαζ κμιπεθίζηα, υπζ ιυκμ απυ άπμρδ επζζηδιμκζηή, πνμζςπζηή ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηή, αθθά  ηαζ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ θοζζηήξ ημο ηαηάζηαζδξ, εκχ 

αθδβείηαζ, ζοπκά, ηα βεβμκυηα ιε ιζα έκημκδ αίζεδζδ πζμφιμν, δ μπμία 

θεζημονβεί θοηνςηζηά ζε ιζα, ηαηά η‟ άθθα, αανζά αηιυζθαζνα ημο 

ιοεζζημνήιαημξ.  πςξ επζζδιαίκεζ μ ίδζμξ  μ McEwan, ζε ζοκέκηεολή ημο, δ 

ζοβηεηνζιέκδ πζμοιμνζζηζηή δζάζηαζδ  ημο ιοεζζημνήιαημξ ήηακ απμηέθεζια 

έιπκεοζδξ απυ ηδκ αολακυιεκα παχδδ ηαηάζηαζδ πμο επζηναημφζε ζημκ πχνμ 

ζημκ μπμίμ δζαηδνμφκηακ μ ελμπθζζιυξ ηδξ μιάδαξ ηαθθζηεπκχκ ηαζ επζζηδιυκςκ 

ζηδκ Ανηηζηή, ζηδκ μπμία ζοιιεηείπε ζογδηχκηαξ, επί ηδξ μοζίαξ, ημοξ ηνυπμοξ 

δζάζςζδξ ημο πθακήηδ.   

Ζ αθήβδζδ δεκ είκαζ βναιιζηή,  πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηα ηεθάθαζα αημθμοεμφκ 

εοεφβναιιδ πνμκμθμβζηή ζεζνά, δζυηζ ιέζα ζ‟ αοηά οπάνπμοκ εβηζαςηζζιέκεξ 

ακαθμνέξ ζημ πανεθευκ ημο «ήνςα», μζ μπμίεξ θςηίγμοκ πθεονέξ ημο πανυκημξ 

ημο.  Λφλεζξ, ηαηά ηδ ζοκήεδ ηαηηζηή ημο McEwan, ζε πνμδβμφιεκα βεβμκυηα 

δζαηδνμφκ ηδ ζοκμπή ημο ένβμο ηαζ ηακέκα βεβμκυξ δεκ λεπκζέηαζ βζα πμθφ, αθμφ 

μζ επζπηχζεζξ ημο ζημ ιέθθμκ ιαξ ημ εοιίγμοκ. 

Ν ηεκηνζηυξ παναηηήναξ, ιέζα απυ ηδκ μπηζηή ημο μπμίμο, ηαζ πάθζ, μ McEwan 

αθδβείηαζ ηα βεβμκυηα, ηα μπμία ζοβηνμημφκ ηδκ πθμηή ημο ιοεζζημνήιαημξ, 

είκαζ έκαξ κμιπεθίζηαξ θοζζηυξ, μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζε ιζα υπζ ηαζ ηυζμ 

δδιζμονβζηή θάζδ ηδξ γςήξ ημο, ηαεχξ έπμοκ πενάζεζ πμθθά πνυκζα απυ ηδ 

θαιπνή πενίμδμ ημο ένβμο ημο, ημ μπμίμ ημφ ελαζθάθζζε ηδκ παβηυζιζα δζάηνζζδ 

ημο ανααείμο Λυιπεθ.  Ξνυηεζηαζ βζα έκακ άκενςπμ εβςηεκηνζηυ, αιμναθζζηή ηαζ 

ιεζςιέκςκ ακηζζηάζεςκ, ηυζμ ζημ ζελ υζμ ηαζ ζημ θαβδηυ.  Ζ  δφκαιδ ηδξ 

αδνάκεζαξ, ιαγί ιε ιζα ακίζπονδ εέθδζδ, μδδβμφκ ηδ γςή ημο ήνςα ζηδκ 

απμδζμνβάκςζδ, εκχ, ηαοηυπνμκα, δζαανχκμοκ ηζξ ζηεκέξ ζπέζεζξ ημο  ιε ημ 

πενζαάθθμκ ημο.   Έηζζ ζηαδζαηά, εηηυξ απυ ημκ πέιπημ βάιμ ημο πμο αθέπεζ κα 

δζαθφεηαζ, αθέπεζ κα ελακηθείηαζ ηαζ ημ ηεθάθαζμ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημο θήιδξ, δ 

μπμία, βζα πμθθά πνυκζα, ημο ελαζθάθζγε πενίμπηεξ εέζεζξ ηαζ ορδθέξ αιμζαέξ.  
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Κε ιζα ιμκαδζηή ζοκέπεζα πεπμζεήζεςκ ηαζ πνάλεςκ, έπεζ πάρεζ κα εθπίγεζ ζηδκ 

ελέθζλδ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ζδιακηζηχκ αθθαβχκ ζηδ γςή εκυξ ακενχπμο, εηηυξ 

απυ ηδκ ανβή εζςηενζηή ηαζ ελςηενζηή παναηιή. (S 66)  Ζ δοκαηυηδηα 

εκδμζηυπδζδξ, δ μπμία ημο πνμζθένεηαζ ηδκ εαδμιάδα, πμο απμιμκχκεηαζ απυ 

ημκ ηυζιμ ιε ιζα μιάδα ηαθθζηεπκχκ ζηδκ Ανηηζηή Θάθαζζα, ιυκμ επζθακεζαηά 

ημο επζηνέπεζ κα ζηεθηεί βζα ηδκ πνμαθδιαηζηή ημο ηαηάζηαζδ.  Ακηζιέηςπμξ ιε 

ζοκαζζεήιαηα βεκκδιέκα απυ ηδ ζοιιεημπή ημο ζηδκ ημζκμαζαηή γςή, 

εηπθήζζεηαζ ηαζ πνμζπαεεί κα ηα απςεήζεζ παναηηδνίγμκηάξ ηα «ιεζςηζηά». (S 

74)  Ανβυηενα μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ακηζιεηςπίγεζ ημ εακάζζιμ αηφπδια ημο 

πνμζηαηεουιεκμφ ημο επζζηήιμκα, Άθκημοξ, ημ μπμίμ ελεθίζζεηαζ ιπνμζηά ζηα 

ιάηζα ημο, ημκ μδδβμφκ ζε δομ μθέενζεξ πνάλεζξ, ελαζηίαξ ηςκ μπμίςκ εα 

ιπμνμφζε κα εεςνδεεί εβηθδιαηίαξ. Ζ ιζα πνάλδ αθμνά ηδκ παβίδεοζδ ημο 

εναζηή ηδξ βοκαίηαξ ημο, ημκ μπμίμ εκμπμπμζεί βζα ημ εάκαημ ημο Άθκημοξ, 

επεζδή εέθεζ κα απμζείζεζ ηδκ εοεφκδ απυ πάκς ημο, αθθά ηαζ κα ημκ εηδζηδεεί, 

εκχ δ δεφηενδ πνάλδ αθμνά ηδκ ζδζμπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ενεοκχκ 

ημο κεανμφ επζζηήιμκα ζπεηζηά ιε ηζξ ηαεανέξ πδβέξ εκένβεζαξ, ιζα ζδζμπμίδζδ δ 

μπμία ακέιεκε κα ημο ελαζθαθίζεζ ιεβάθμ πθμφημ, ηαεχξ ηαζ ηδκ κεηνακάζηαζδ 

ηδξ θήιδξ ημο.  Πε πνμζςπζηυ επίπεδμ, υηακ δδιζμονβεί ενςηζηή ζπέζδ  ιε ιζα 

κέα βοκαίηα, δ μπμία ηνέθεζ οβζή  ζοκαζζεήιαηα αβάπδξ, ζεααζιμφ ηαζ εηηίιδζδξ 

βζα ημ άημιυ ημο, δεκ ηαημνεχκεζ κα ακηαπμηνζεεί ιε αιμζααζυηδηα, ακζδζμηέθεζα 

ηαζ εζθζηνίκεζα, έηζζ χζηε κα επζηνέρεζ ηδ θοζζηή ακάπηολδ ηαζ μθμηθήνςζή ηδξ 

ζπέζδξ αοηήξ, ιε απμηέθεζια κα οπάνπεζ ακζζμννμπία ελαζηίαξ  ηδξ άκζζδξ 

πνμζθμνάξ ηαζ δέζιεοζδξ εη ιένμοξ ηςκ δφμ εναζηχκ.  Ρδκ ακαημίκςζδ ηδξ 

εβηοιμζφκδξ ηδξ ζοκηνυθμο ημο ηδκ αζχκεζ ςξ απεζθή βζα ηδκ πενζπαναηςιέκδ 

αοημκμιία ημο, ιε απμηέθεζια κα ιδ ιπμνέζεζ κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ αολδιέκεξ 

εοεφκεξ, ηζξ μπμίεξ απαζηεί ιζα δέζιεοζδ εη ιένμοξ ημο.  Ξανάθθδθα, δ 

απμηάθορδ ηδξ απάηδξ ημο, ζπεηζηά ιε ηδκ παηνυηδηα ηδξ ζδέαξ βζα ηδ 

δδιζμονβία εκαθθαηηζηήξ πδβήξ εκένβεζαξ, δ μπμία ανίζηεηαζ πζα ζημ ζηάδζμ ηδξ 

οθμπμίδζδξ, ηαεχξ ηαζ δ ακαηάθορδ πνμπςνδιέκμο ηανηίκμο, εα ημκ 

μδδβήζμοκ ζηα υνζα ηδξ θοζζηήξ ελυκηςζδξ, εκχ δ βέκκδζδ ηαζ δ φπανλδ ζηδ 

γςή ημο ηδξ ηυνδξ ημο εα θεζημονβήζεζ ςξ ιμπθυξ βζα ηδκ δεζηή ημο αεθηίςζδ, δ 

μπμία εα ημκ μδδβήζεζ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ πναβιαηζηήξ ημο ηαηάζηαζδξ, 

αββίγμκηαξ ηα υνζα ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ζοκηνζαήξ 

Θαζ ζε αοηυ ημ ιοεζζηυνδια, μ πακημβκχζηδξ αθδβδηήξ ιαξ ηαθεί κα δμφιε ημκ 

ηυζιμ ηαζ ηζξ πνάλεζξ ιέζα απυ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο ηεκηνζημφ παναηηήνα, 

ζηδκ μπμία ιαξ ελαζθαθίγεζ πνμκμιζαηή πνυζααζδ. Ζ ιεηαηυπζζδ, ηδκ μπμία 

ηαθμφιαζηε κα πναβιαημπμζήζμοιε, πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζμοιε ημκ ηυζιμ, 

ηζξ ζπέζεζξ ηαζ ηζξ πνμηθήζεζξ ημο ήνςα, ιέζα απυ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο, 

ζοπκά πναβιαημπμζείηαζ ηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ ήνςα, εκζζπφμκηαξ, ιε αοηυκ ημκ 

ηνυπμ ημ ιμκηέθμ ζοιπενζθμνάξ, ημ μπμίμ μ McEwan εεςνεί ηεκηνζηυ άλμκα 

δεζηήξ αεθηίςζδξ. 

Ν McEwan παναδέπεηαζ ζε ζοκέκηεολή ημο υηζ είκαζ αληηθεηκεληζηήο (objectivist).  

Έηζζ, δ οπενάζπζζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ημο ελςηενζημφ ηυζιμο ηαζ ηδξ 
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ακελανηδζίαξ ημο απυ ηδ βθχζζα, ιε ηδκ μπμία πενζβνάθεηαζ, αθθά ηαζ ηδξ 

πνμκμιζαηήξ ζπέζδξ ηδξ επζζηήιδξ ιε ημκ ηυζιμ πμο εηθνάγεζ μ «ήνςάξ» ημο, 

εηθνάγεζ ελίζμο ηαζ ημκ ίδζμ.  Ξνυηεζηαζ βζα εέζδ, ηδκ μπμία έπεζ οπμζηδνίλεζ ηαζ 

ιέζς άθθςκ δνχςκ ημο ζε ένβα, υπςξ ημ άββαην, αθθά ηαζ ζε άθθα, υπμο 

οπάνπμοκ ιμνθέξ επζζηδιυκςκ, ηαζ υπζ ιυκμ. Θέιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ αζμθμβία, ηδ 

βμκζδζαηή αάζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ αζεεκεζχκ, υπςξ δ κυζμξ 

Σάηζκβηημκ, αθθά ηαζ απυρεζξ ααζζζιέκεξ ζηδ βκςζζαηή ροπμθμβία, δ μπμία 

απμηεθεί έκα απυ ηα ααζζηά εκδζαθένμκηα ημο McEwan ηαζ, ςξ εη ημφημο, ηαζ 

ηςκ δνχςκ ημο, επακειθακίγμκηαζ ηαζ ζε αοηυ ημ ιοεζζηυνδια.  Πημ 

ζοβηεηνζιέκμ ένβμ δ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ θφθςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ επζθμβή 

ημιέα ζπμοδχκ απμδίδεηαζ ζε εβηεθαθζηέξ δζαθμνέξ. (S 133-134)  

Ρμ ένβμ απμπκέεζ ημκ νεαθζζιυ ημο ζοββναθέα ζε υθα ηα επίπεδα, φθμοξ, 

εέιαημξ, πενζεπμιέκμο ηαζ πμζηίθςκ επίηαζνςκ ακαθμνχκ, ηζξ μπμίεξ, ζοκήεςξ, 

απμηαθμφιε «ζδιεία ηςκ ηαζνχκ».  Έκα ηέημζμ ζδιείμ επζζδιαίκεηαζ, υηακ μ 

McEwan ακαθένεηαζ ζηδκ ηυζμ ζοκδεζζιέκδ έθθεζρδ πνυκμο ηαζ ηδκ εκηφπςζδ 

ηδξ ανβμπμνίαξ, ηδκ μπμία πνμηαθεί, ιαγί ιε ηα ακάθμβα αζζεήιαηα ηαζ 

ζοκαζζεήιαηα. «Ρμ κα είζαζ ηαεοζηενδιέκμξ ήηακ έκα ζδζαίηενμ είδμξ ζφβπνμκμο 

ιανηονίμο, ιε ακάιζηηα ζημζπεία αολακυιεκδξ έκηαζδξ, αοημεκμπμπμίδζδ, 

αοημθφπδζδξ, ιζζακενςπίαξ ηαζ θαπηάναξ βζ‟ αοηυ πμο δεκ ιπμνμφζε κα 

απμηηδεεί εηηυξ εεςνδηζηήξ θοζζηήξ – ακαζηνμθή ημο πνυκμο». (S 112) 

Ζ αοημακαθμνζηυηδηα, πανμφζα ηαζ ζ‟ αοηυ ημ ιοεζζηυνδια, δζαπζζηχκεηαζ ζηδκ 

άπμρδ, ηδκ μπμία δζαηοπχκεζ μ ζοββναθέαξ ζπεηζηά ιε ηζξ ζζημνίεξ, μζ μπμίεξ, 

ηαηά ηδ βκχιδ ημο, ιπμνμφκ κα δνμοκ ζηδκ ημοθημφνα ηαζ ημκ πμθζηζζιυ ιαξ ςξ 

αζοκείδδηεξ δζμνεχζεζξ βζα ηζξ αδζηίεξ πμο βίκμκηαζ εκάκηζα ζημοξ αδφκαημοξ, ηζξ 

ιεζμκυηδηεξ ηαζ ζε άθθεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ. (S 157) 

Ζ δζαηεζιεκζηυηδηα, επίζδξ, επζαεααζχκεηαζ ηαζ εδχ ιε ηδκ ακαθμνά ημο McEwan 

ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ ίδζαξ ζζημνίαξ, ηδκ μπμία οπμηίεεηαζ υηζ αζχκεζ μ ήνςάξ ημο, 

ζε δζαθμνεηζημφξ ζοββναθείξ ηαζ ΚΚΔ. (S 157-8) 

Ζ βκςζηή ημο απαλίςζδ βζα ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ηαζ ηδκ ακηίθδρδ υηζ υθα είκαζ 

ιμνθέξ αθήβδζδξ, απμηοπχκεηαζ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ ιοεζζηυνδια. (S 147) 
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11.2 ii Ηζηθνθηινζνθηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ. Θεκαηηθνί άμνλεο θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ εζηθή 

ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΑ –ΚΝΠΗΘΖ - ΡΔΣΛΖ 

πςξ ηαζ ζημ άββαην, μ ήνςαξ δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ηδ θμβμηεπκία, εκχ, ηαζ πάθζ, 

οπάνπεζ έκα πνυζςπμ, μ Άθκημοξ, κεανυξ επζζηήιμκαξ οθζζηάιεκυξ ημο ζημ 

ηέκηνμ υπμο πνμΐζηαηαζ, μ μπμίμξ εέθεζ κα ημκ ιοήζεζ ζηα ιοεζζημνήιαηα, αθθά 

ηαζ ηδ ζφβπνμκδ ιμοζζηή, πςνίξ πμηέ δ δζαδζηαζία αοηή κα πναβιαημπμζείηαζ. Ρμ 

βεβμκυξ υηζ δ ζπέζδ ημο ήνςα ιε ηδκ ηέπκδ είκαζ εθθζπήξ, ακηακαηθά, ςξ έκα 

ιεβάθμ ααειυ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ημο ακαπδνία.  Ζ ιμοζζηή δεκ παίγεζ εδχ ημκ 

ηονίανπμ νυθμ, ημκ μπμίμ έπαζγε ζημ άββαην, αθθά, υπμο οπάνπμοκ ακαθμνέξ, 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πενζννέμοζα αηιυζθαζνα ηαζ ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ, 

ηζξ μπμίεξ αζχκμοκ μζ ήνςεξ. Ν νυθμξ ηδξ ηέπκδξ κα ςεεί ημο ακενχπμοξ κα 

ακαθάαμοκ δνάζδ, ακαδεζηκφεηαζ απυ ημκ ζοββναθέα, έζης ηαζ ιέζα απυ ηδκ 

έηπθδλδ ημο ήνςα, υηακ ζοκεζδδημπμζεί ηζ εεςνμφζακ υηζ ιπμνμφζακ κα ηάκμοκ 

μζ ζφκηνμθμί ημο ηαθθζηέπκεξ ηδ αδμιάδα πμο πέναζε απμιμκςιέκμξ ιαγί ημοξ 

ζημοξ πάβμοξ.  Ν ζδεαθζζηζηυξ παναηηήναξ, ηυζμ λέκμξ ζηδ δζηή ημο άπμρδ βζα 

ημκ ηυζιμ, ημκ παναθφεζ, ζηενχκηαξ ημο ηδ δοκαηυηδηα μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ 

επζπεζνδιαημθμβίαξ. Πακ κα ημο έθεζπε ημ βθςζζζηυ ζδίςια πμο απαζηεί δ ζηέρδ, 

δ ζηεοή ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ακηαπυηνζζδξ, ζακ κα ήηακ έκαξ αηνςηδνζαζιέκμξ 

άκενςπμξ.  Έηζζ, δ πνυηθδζδ ζοκαζζεδιάηςκ, ιαγί ιε ηδκ ζδζυηοπδ ηαηακυδζδ, 

ζηδκ μπμία μδδβεί ημκ άκενςπμ δ ηέπκδ εεςνμφκηαζ εκαθθαηηζημί ηνυπμζ βζα ηδ 

θήρδ απμθάζεςκ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ εέζεςκ ηαζ ζηάζεςκ γςήξ. 

Υζηυζμ, ακαθμνζηά ιε ημ νυθμ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ επίθοζδ 

πναηηζηχκ πνμαθδιάηςκ, μ McEwan δεκ ηνέθεζ πμθφ ιεβάθεξ πνμζδμηίεξ.  

Ξζζηεφεζ, υιςξ, υηζ δ θμβμηεπκία ιπμνεί κα εέηεζ ηα πνμαθήιαηα ιε υνμοξ 

πνήζζιμοξ βζα ημοξ ακενχπμοξ. Ρα πνμαθήιαηα δμηζιάγμοκ ηδ θφζδ ιαξ ηαζ, ςξ 

εη ημφημο, υζμ πενζζζυηενμ ηδ βκςνίγμοιε ηυζμ ηαθφηενα ιπμνμφιε κα ηα 

ακηζιεηςπίζμοιε. Θαθυ, θμζπυκ, εα είκαζ, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, «κα ημζηάλμοιε 

ακηζηεζιεκζηά αοηυ πμο είιαζηε ηαζ ηζξ βκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ πμο ιμνθμπμζμφκ 

ηδκ αθθδθεπίδναζή ιαξ ιε ημκ ηυζιμ ηαζ ιεηαλφ ιαξ».446 

ΞΝΙΖ 

Ζ πυθδ, έκα αηυιδ εέια, ημ μπμίμ επακένπεηαζ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ ένβμ, εκζανηχκεζ 

ακενχπζκεξ πνμζδμηίεξ ηαζ ηάζεζξ, αθθά ηαζ ημ επίπεδμ ηδξ ημζκςκζηήξ 

μνβάκςζδξ. Έηζζ μ αοημηζκδηυδνμιμξ Κ4 «…δζαδήθςκε έκα πάεμξ βζα φπανλδ 

πμο εβχ» (μ ήνςαξ ) «δεκ ιπμνμφζα πζα κα ζοκαβςκζζηχ». (S 26) 

 

 

                                                           
446

  Roberts 2010: 191 
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ΔΞΗΠΡΖΚΖ 

Ρμ ένβμ, υπςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, θυβς ημο εέιαηυξ ημο, ανίεεζ επζζηδιμκζηχκ 

δεδμιέκςκ ηαζ ακαθμνχκ, ηαηά ηδ ζοκήεδ πθέμκ ηαηηζηή ημο McEwan, 

εηθνάγμκηαξ, ηαοηυπνμκα, ηδκ εηηίιδζδ ηαζ ημ αιείςημ εκδζαθένμκ ημο 

ζοββναθέα βζα ηδ ζοκεζζθμνά ηςκ επζζηδιχκ ζηζξ πνμζπάεεζεξ ηαηακυδζδξ ημο 

ακενχπμο ηαζ ημο ηυζιμο. 

Ζ επζζηήιδ πανμοζζάγεηαζ απαθθαβιέκδ απυ ηζξ ακενχπζκεξ αδοκαιίεξ, βεβμκυξ 

ημ μπμίμ ηδξ ελαζθαθίγεζ πνμκμιζαηή ηαζ ελέπμοζα εέζδ ζε ζπέζδ ιε υθεξ ηζξ 

άθθεξ ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ.  Ν ηεκηνζηυξ παναηηήναξ επζηαθείηαζ ιάθζζηα 

ηαζ ημκ Ασκζηάζκ βζα κα οπεναζπζζηεί αοηή ηδ εέζδ. (S 9)  Ρμ εζνςκζηυ ηδξ 

οπυεεζδξ είκαζ υηζ μ ίδζμξ εα ηδ δζαρεφζεζ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημο ηαζ ηζξ 

θακεαζιέκεξ επζθμβέξ ημο, απμδεζηκφμκηαξ υηζ ηαιία ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα 

δεκ ιπμνεί κα ηαηαηενιαηίζεζ ημ ακενχπζκμ μκ ηαζ κα ζοκδεεεί ιε ιία ιυκμ 

πθεονά ημο, υπςξ είκαζ, ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, δ μνεμθμβζηυηδηα. 

Ζ επζζηήιδ είκαζ βζα ημκ πνςηαβςκζζηή ημ ιμκαδζηυ ζημζπείμ ηδξ γςήξ ημο, ημ 

μπμίμ ημφ δίκεζ ιζα λεηάεανδ αίζεδζδ πνμμπηζηήξ ηαζ αλζμπνέπεζαξ.  Δίκαζ έκα 

ζημζπείμ μθμηθήνςζδξ ηαζ εηπθήνςζδξ ηςκ ζηυπςκ ημο ήνςα, ηαεχξ ιε αοηυ, 

ηονίςξ, εηθνάγεζ ηα ηαθέκηα ηαζ ηζξ ηθίζεζξ ημο, ημ μπμίμ, ιάθζζηα, ιεβεεφκεηαζ, 

επεζδή ζημοξ οπυθμζπμοξ ημιείξ ηδξ γςήξ ημο δεκ εηπθδνχκμκηαζ μζ πνμζδμηίεξ 

ημο.( S 188)   Γζα ημ θυβμ αοηυ,  ίζςξ, δ πνμζηυθθδζδ ημο ήνςα ζηδκ επζζηήιδ 

εηθνάγεζ απυβκςζδ ηαζ οπεναμθή. 

Ζ ηαεανυηδηα ηδξ ζηέρδξ ημο κεανμφ επζζηήιμκα Άθκημοξ, ηαεχξ ηαζ δ απμοζία 

ζδζμηεθχκ ηζκήηνςκ ζηζξ πνμηάζεζξ ημο βζα ηδ δδιζμονβία ηαεανήξ ιμνθήξ 

εκένβεζαξ («Ρμ ιυκμ πμο εέθς κα ηάκς είκαζ υ,ηζ είκαζ ζςζηυ βζα ημκ πθακήηδ») 

(S 34) ακηακαηθμφκ ημκ ηυζιμ ηδξ επζζηήιδξ ζηδκ ηαθφηενή ημο εηδμπή, εκχ, 

πανάθθδθα, ακαδεζηκφμοκ αηυια πζμ ειθακηζηά ηδκ παναίηδζδ ηαζ ηδκ 

οζηενμαμοθία ημο κμιπεθίζηα θοζζημφ, μ μπμίμξ είκαζ ηαζ πνμσζηάιεκμξ ημο 

κεανμφ.  Ζ πθήνδξ αθμζίςζδ ημο κεανμφ ζηδκ επζζηήιδ ημο ηαζ ημ πάεμξ πμο 

επζδείηκοε, πνμζδίδμοκ ζηδκ ηαεανά πκεοιαηζηή ενβαζία έκα απυημζιμ 

παναηηήνα, ηυζμ βκχνζιμ ζημοξ επζζηήιμκεξ-ενεοκδηέξ, ημοθάπζζημκ ζε ηάπμζα 

θάζδ ηδξ γςήξ ημοξ, πνζκ ανπίζμοκ κα ημοξ απμννμθμφκ δ βναθεζμηναηία ηαζ μζ 

ιεηαλφ ημοξ ακηζπαθυηδηεξ. (S 36) 

Ζ επζζηήιδ, μζ κυιμζ, μζ δοκάιεζξ ηαζ ηα θαζκυιεκά ηδξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ 

πάθζ απυ ημ ζοββναθέα βζα κα απμδχζμοκ ροπζηέξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ ηδκ 

έκηαζδ ηαζ ηδκ ηαναπή ημο ήνςα: «…μ Κπενκη ήηακ ιζα ηεκηςιέκδ, ιμκήξ-κυηαξ 

παθθυιεκδ πμνδή, ηδξ μπμίαξ μζ ηαθακηχζεζξ ιεζχκμκηακ υζμ απμιαηνοκυηακ 

απυ ημ ζπίηζ ηαζ πθδζίαγε ημκ αηνζαυ πενζιεηνζηυ θνάπηδ ημο». (S 23)  

Ν επζζηήιμκαξ απμδίδεηαζ ιε ηα βκςζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

ηαηάνηζζδξ ηαζ ελεζδίηεοζδξ, αθθά ηαζ ιε ηδκ εθθεζιιαηζηή ημζκςκζηή εοαζζεδζία 

ηαζ ηδκ αδοκαιία ζοιιυνθςζδξ ζηζξ ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ. (S 124)  Ζ ακηίθδρή 
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ημο πενί αίζεδζδξ ημο δζηαίμο, ηδκ μπμία πζζηεφεζ υηζ ηαηέπεζ, ακηαπμηνίκεηαζ 

πενζζζυηενμ ζε ιία αημιζζηζηή ακηίθδρδ αημιζηχκ δζηαζςιάηςκ ηαζ ηδξ 

οπμπνέςζδξ οπενάζπζζήξ ημοξ, πανά ζε ιία δζεονοιέκδ ακηίθδρδ πενί δζηαίμο, δ 

μπμία πενζθαιαάκεζ ηαζ ηα δζηαζχιαηα ηςκ άθθςκ ηαζ, επμιέκςξ, ηαζ ημοξ 

ακάθμβμοξ πενζμνζζιμφξ. (S 125) 

ΒΗΝΙΝΓΗΑ 

Ζ αζμθμβία πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα απμηαεδθχζεζ ηδ ενδζηεία. «Ρμ επζπείνδια ημο 

ζπεδίμο ηαηέννεε ιε ημκ homo sapiens». (S 171) 

Ποιπενζθμνέξ ζοκδέμκηαζ ηαζ εδχ ιε ηδ αζμθμβία, υπςξ ηαζ πάθζ ζηδκ πενίπηςζδ 

ηδξ  εβηοιμζφκδξ δ μπμία ζοκδέεηαζ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ ένβμ ιε εοζοβηζκδζία: «ηαζ 

ελεπθάβδ αθέπμκηαξ δάηνοα ζηα ιάηζα ηδξ πμο ιαγεφμκηακ έημζια κα ηοθίζμοκ. 

…παιμβεθμφζε πςνίξ πζμφιμν, ζα κα απέννζπηε ή κα πθεφαγε ηα ίδζα ηδξ ηα 

ζοκαζζεήιαηα». (S 172) Ποκδέεηαζ επίζδξ ιε ηδκ μιμνθζά. 

Ρμ άδεζαζια ημο ιοαθμφ ζημκ άκδνα πνμαάθθεηαζ ςξ ημ ακάθμβμ ηδξ 

κεοναζεεκζηήξ θζπμεοιίαξ, ζοκδέμκηαξ ιε έκακ αηυιδ ηνυπμ ηδ αζμθμβία ιε ηδ 

ζοιπενζθμνά, αοηή ηδ θμνά πνμζεέημκηαξ ηαζ ηδκ πανάιεηνμ ημο θφθμο. 

Ζ ακηίθδρδ ημο McEwan υηζ μζ άκενςπμζ, πνμηεζιέκμο κα πείζμοκ βζα ηάηζ ημοξ 

άθθμοξ, πείεμοκ πνχηα ημκ εαοηυ ημοξ, έηζζ χζηε μζ ιοσηέξ ζοζπάζεζξ ζημ 

πνυζςπμ κα ιδκ ημοξ πνμδχζμοκ, ακηακαηθά ηαζ ζ‟ αοηυ ημ ιοεζζηυνδια ηδ 

ζδιαζία πμο δίκεζ ζηα αζμθμβζηά αίηζα ηδξ ζοιπενζθμνά ιαξ. Έηζζ ακαθενυιεκμξ 

ζηδ ναδζεκένβεζα μ πνςηαβςκζζηήξ ιαξ παναηδνεί: «Άθθςζηε δεκ ήηακ δ 

αηηζκμαμθία έκα αηυιδ υκμια βζα ημ δθζαηυ θςξ;» (S 276)  

ΚΘΝΗ ΘΑΗ ΞΑΟΑΒΝΙΔΠ 

Κφεμζ ηαζ πανααμθέξ απυ ημκ επζζηδιμκζηυ ηυζιμ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ εδχ, 

υπςξ ζημ άββαην «δ βάηα ημο Πνέκηζβηεν», βζα κα ελδβήζμοκ ηδκ ακενχπζκδ 

ζοιπενζθμνά.  Πημ Solar, δ ζζημνία ημο ακενχπμο, μ μπμίμξ  ηυαεζ ζοκεπχξ 

πενζζζυηενα δέκηνα βζα κα πζεί ημ ποιυ ημοξ ηαζ κα ηαηαζζβάζεζ ηδ δίρα ημο, εκχ 

ηαοηυπνμκα ανέπεζ ηαζ εα ιπμνμφζε απθχξ κα ακμίλεζ ημ ζηυια ημο ηαζ κα πζεί, 

απμδίδεζ ηδκ απνμεοιία ηςκ ακενχπςκ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδ δοκαηυηδηα ημο 

δθζαημφ θςηυξ κα ημοξ ελαζθαθίζεζ αοηυ πμο έπμοκ ακάβηδ, δδθαδή ηαεανή 

εκένβεζα, ηζ αοηυ, δζυηζ έηζζ έπμοκ ιάεεζ ηαζ ανκμφκηαζ κα αθθάλμοκ.  Ζ 

ιεηαηυπζζδ βίκεηαζ, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, αίηδια ζε ιία αηυιδ εηδμπή ηδξ, πςνίξ 

αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ απμοζζάγμοκ απυ ημ ένβμ ηαζ άθθεξ εηδμπέξ ηδξ, ηζξ μπμίεξ 

ηδκ έπμοιε ζοκδείζεζ κα ζοκακηάιε ζηα ένβα ημο McEwan.  

ΖΘΗΘΖ - ΔΛΠΛΑΗΠΘΖΠΖ 

Ν ίδζμξ μ ήνςαξ οζμεεηεί ζοπκά δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ βςκίεξ, αηυιδ ηαζ ζε 

ελαζνεηζηά ηνίζζιεξ ηαηαζηάζεζξ, πςνίξ, ςζηυζμ, αοηή δ πναηηζηή κα ημκ αμδεά 
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πάκηα κα πάνεζ ηζξ ζςζηέξ απμθάζεζξ, βεβμκυξ ημ μπμίμ δείπκεζ υηζ δεκ ιπμνεί κα 

απαθεζθεεί απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ μ πμζμηζηυξ νυθμξ ημο ηζκήηνμο, 

μ μπμίμξ ηδ εειεθζχκεζ ζε έκα αλζαηυ οπυααενμ.  Έηζζ, ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

εακάζζιμο αηοπήιαημξ ημο κεανμφ επζζηήιμκα, δ ιεηαηυπζζδ, ζοκδοαζιέκδ ιε 

ηδ δζηή ημο ακεπανηή δεζηή ζοβηνυηδζδ, ηαηαθήβεζ ζηδκ οζμεέηδζδ ηδξ πζμ 

εβςζζηζηήξ επζθμβήξ, αηυιδ ηαζ ζε αάνμξ άθθςκ, μζ μπμίμζ είκαζ ακεφεοκμζ.  Ζ 

εκμπμπμίδζδ εκυξ αεχμο, πνμηεζιέκμο κα πνμζηαηέρεζ απυθοηα ημκ εαοηυ ημο, 

πςνίξ ηφρεζξ, πςνίξ ιεηαιέθεζα, πςνίξ αάνμξ ζοκεζδήζεςξ, πνμδίδεζ ημκ 

αιμναθζζιυ ημο «ήνςα», μ μπμίμξ επζηείκεηαζ ηαζ επζαεααζχκεηαζ απυ ηδκ άνκδζή 

ημο κα πνμζθένεζ, πμθφ ανβυηενα, ενβαζία, εκ είδεζ ελζθέςζδξ, ζημ εφια ηδξ 

εκμπμπμίδζήξ ημο.  

Ζ εεκζηή, ηαλζηή ηαζ πμθζηζζηζηή ηαοηυηδηα ηςκ αηυιςκ, δ μπμία πνμζδζμνίγεηαζ 

ηαζ απυ ζημζπεία δεζηχκ επζηαβχκ, ηαεμνίγεζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ημοξ. (S 35) πςξ 

ζοπκά έπεζ επζζδιάκεζ μ McEwan ζε ζοκεκηεφλεζξ ημο, δ ημζκςκζηή δζάζηαζδ ημο 

ακενχπμο ηαζ, ηαη‟ επέηηαζδ, ηα πμθζηζζηζηά ζημζπεία, ηα μπμία ελοπδνεημφκ ηδ 

ζοκφπανλδ ηςκ ακενχπςκ ζε μνβακςιέκα ζφκμθα, ζοπκά οπαβμνεφμοκ ηακυκεξ 

δεζηήξ ζοιπενζθμνάξ, μζ μπμίμζ ελοπδνεημφκ ηαζ πνμάβμοκ ιμνθέξ ζοκφπανλδξ  

ηαζ ζοκενβαζίαξ. 

ζμκ αθμνά ηδκ δεζηή, ακ ηαζ μ «ήνςαξ» ζηενείηαζ εκυξ ζοκεηηζηά δμιδιέκμο 

ζοζηήιαημξ αλζχκ, εκ ημφημζξ ακαβκςνίγεζ ηδκ φπανλδ ηαζ ηδ θεζημονβία δεζηχκ 

«κυιςκ», υπςξ είκαζ μ κυιμξ ηδξ ακηαπυδμζδξ: «Λαζ, καζ, είπε οπάνλεζ έκαξ 

ρεφηδξ βοκαζηάξ, ημ πνμηάθεζε, αθθά ηχνα πμο είπε θηάζεζ, ηζ εα έπνεπε κα 

ηάκεζ άθθμ απυ ημ κα δεπηεί ηδκ ηζιςνία ημο;». (S 22)  Πε άθθμ ζδιείμ μζ κυιμζ 

ηαζ δ απανέβηθζηδ ηήνδζή ημοξ ακαδεζηκφεηαζ ζακ ιμκαδζηή εθπίδα, βζα κα 

ακηζιεηςπίζμοιε ιε επζηοπία ηδκ ακενχπζκδ εθαηηςιαηζηυηδηα. (S 80) 

Ζ έθθεζρδ δεζηχκ ανπχκ αθθά ηαζ δ ζοκαζζεδιαηζηή ημο ακεπάνηεζα, επδνεάγεζ 

υθεξ ημο ηζξ δναζηδνζυηδηεξ.  Νζ πνμζςπζηέξ δοζημθίεξ, υπςξ ημ επζηείιεκμ 

πέιπημ δζαγφβζμ, επδνεάγεζ ηδκ ηνίζδ ημο ζηδκ ενβαζία ημο, ιε απμηέθεζια κα 

μδδβείηαζ ζε πμζηίθεξ ακεπζεφιδηεξ ελεθίλεζξ. (S 30) 

Νζ ίδζεξ εθθείρεζξ ακαδεζηκφμκηαζ ηαζ απυ ηζξ ζοπκέξ ακαθμνέξ ζημ ζοκαίζεδια 

εκμπήξ ημο ήνςα, ςξ ιμκαδζημφ θμνέα εθέβπμο ηδξ δεζηήξ ζοιπενζθμνάξ, π.π. δ 

απυννζρδ ημο παηένα ημο, πςνίξ ζμαανυ θυβμ, αθθά ιυκμ ηαζ ιυκμ βζα ηζξ 

παθζμιμδίηζηεξ επζθμβέξ, μζ μπμίεξ παναηηήνζγακ ηδκ ειθάκζζή ημο. (S 204) 

Ζ ακαθμνά ημο ζοββναθέα ζημκ πνχημ βάιμ ημο ήνςα ηαζ ηζξ αζηίεξ ημο πνχημο 

ημο δζαγοβίμο ελοπδνεηεί ηδκ επζζήιακζδ ηςκ αδοκαιζχκ ημο παναηηήνα ημο, μζ 

μπμίεξ εα μδδβήζμοκ, ιε ιαεδιαηζηή αηνίαεζα, ζηδκ επακάθδρδ ηςκ ίδζςκ θαεχκ 

ηαζ ζηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ αηνςηδνζαζιέκδξ ημο πνμζςπζηυηδηαξ. Έηζζ, δ 

μνεμθμβζηυηδηα ηαζ μ νεαθζζιυξ, πμο πάκηα δζέεεηε μ ηαεδβδηήξ, αδοκαημφκ κα 

ηαθφρμοκ ηδκ απμλέκςζδ απυ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο, ημκ εβςηεκηνζζιυ ημο, ηδκ 

αδοκαιία ημο κα δεζ ημκ ηυζιμ ιε ηα ιάηζα ηδξ ζοκηνυθμο ημο. (S 207) 
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Ξμθφ ανβυηενα, ιυκμ αθμφ έπεζ βεκκδεεί ημ παζδί ημο ηαζ υηακ πζα είκαζ πμθφ 

ανβά, εα επζπεζνήζεζ ηδ ιεηαηυπζζδ ηδξ μπηζηήξ ημο βςκίαξ, δ μπμία 

εκενβμπμζείηαζ απυ οβζέξ εκδζαθένμκ βζα ημκ άθθμ ηαζ απυ ηδκ αίζεδζδ ηδξ 

φπανλδξ εκυξ δεζιμφ, μ μπμίμξ ιαξ ζοκδέεζ ιαγί ημο. «Ν Κπένκη λάπθςζε 

ακάζηεθα, έηθεζζε ηα ιάηζα ημο ηαζ πνμζπάεδζε κα θακηαζηεί ημκ ηυζιμ απυ ηδκ 

πθεονά ηδξ ηυνδξ ημο». (S 219) 

Ζ εκζοκαίζεδζδ εκεαννφκεηαζ απυ ημ ζοββναθέα ζε μθυηθδνμ ημ ένβμ, εκίμηε 

υιςξ δ επίδναζή ηδξ είκαζ ηαηαθοηζηή.  Σαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ απυζπαζια, ημ 

μπμίμ ακαθένεηαζ ζηδ δφκαιδ ηδξ αδνάκεζαξ ηαζ ηδξ ακααθδηζηυηδηαξ, πμο 

ααζακίγμοκ ηζξ γςέξ υθςκ ιαξ ηαζ ημ μπμίμ θεζημονβεί αθοπκζζηζηά πνμηαθχκηαξ 

ζμη ζημκ ακαβκχζηδ, ηαεχξ μ ηαεέκαξ ιαξ ακαβκςνίγεζ ημκ εαοηυ ημο ζ‟ αοηή 

ηδκ πενζβναθή. (S 225-226)  Γζα ηδκ αδνάκεζα ή ηδκ ηειπεθζά ηάκεζ ηαζ αθθμφ 

θυβμ μ ζοββναθέαξ, ακαθενυιεκμξ ζ‟ έκα απυ ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά, ηα 

μπμία ηαηαηνφπμοκ ηδ γςή ημο ήνςα. (S 222) 

Κυκμ δ μνεμθμβζηυηδηα ακαβκςνίγεηαζ απυ ημκ ήνςα ημο ιοεζζημνήιαημξ ημο 

McEwan, ςξ πνμπφνβζμ ηαζ ακάπςια ζηζξ ημκηυθεαθιεξ εεςνήζεζξ ηαζ 

εκδζαθένμκηα ηαζ ζηδκ απθδζηία, πμο απεζθμφκ ηδκ ημζκςκζηή ζοιαίςζδ ηαζ ημ 

ιέθθμκ ημο πθακήηδ. (S 75)  Κζα ακαβκχνζζδ, δ μπμία ανίζηεηαζ ζε απυθοηδ 

ανιμκία ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ημο ζδζυηδηα, αθθά ηαζ ιε ηζξ εκδυιοπεξ εθπίδεξ ημο 

ζοββναθέα, ζδζαίηενα υηακ δ ημζκςκία ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ δζαανςηζηέξ 

ζοκέπεζεξ θμνέςκ πανάθμβςκ ηαζ θακαηζηχκ ζδεχκ. Ρμ ενχηδια, υιςξ, ημ μπμίμ 

εέηεζ ημ ιοεζζηυνδια είκαζ ακ ανηεί δ μνεμθμβζηυηδηα. 

Πε πνμζςπζηυ επίπεδμ, δ ζοιααηζηυηδηα θαίκεηαζ κα ζημηχκεζ ηζξ πνμζςπζηέξ 

ζπέζεζξ, μδδβχκηαξ ημοξ δομ ζοκηνυθμοξ ζε πανακμήζεζξ.  Νζ πανακμήζεζξ 

ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ είκαζ άθθμ έκα ιμηίαμ, ημ μπμίμ πνμηαθεί ημ εκδζαθένμκ 

ημο McEwan.  Πηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, μζ ελςζογοβζηέξ πενζπέηεζεξ ημο 

ηαεδβδηή ενιδκεφμκηαζ ςξ έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ βζα ηδκ ηέηανηδ ζφγοβυ ημο, 

δ μπμία ακηαπμδίδεζ ηδκ απζζηία ημο, πςνίξ, υιςξ, κα ηαηαθένεζ κα ζζμννμπήζεζ 

ημ βάιμ ηδξ, αθμφ δ ζπέζδ δζαθφεηαζ.  Ζ ηαηάζηαζδ ακηζιεηςπίγεηαζ ιάθθμκ ιε 

ιία εθαθνυηδηα απυ ημκ ηαεδβδηή, μ μπμίμξ απμδίδμκηαξ ηδκ αζηία ηδξ δοζηοπίαξ 

ημοξ ζημ άκζζμ απμηέθεζια ηςκ ελςζογοβζηχκ ημοξ ζπέζεςκ, επζζδιαίκεζ ημκ 

παναθμβζζιυ ημο: «ηαζ πνέπεζ κα γήζμοκ ηαζ κα οπμθένμοκ απυ άθαημοξ 

ηακυκεξ». (S 81) Ζ πανακυδζδ, ιαγί ιε ηδκ αδοκαιία επζημζκςκίαξ ηαζ έηθναζδξ 

ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, μζ μπμίεξ παναηηδνίγμοκ ηζξ απμηοπδιέκεξ ζπέζεζξ, παν‟ υθδ 

ηδ ιεηαιέθεζα πμο θαίκεηαζ κα δείπκεζ μ ήνςαξ, δδθχκμκηαζ ιε ηδ θνάζδ: 

«…θοπυηακ πμο δεκ ήλενε ημ ηνοη κα ηάκεζ ηδκ Ξαηνίξ κα ημκ αβαπήζεζ, αθθά 

παναζηείημ». (S 81) 

Πμη πνμηαθεί δ ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ δ ακενχπζκδ θφζδ, υηακ δεκ ηαθθζενβείηαζ, 

ιπμνεί κα ζηαεεί ειπυδζμ ζημοξ εοβεκέζηενμοξ ζηυπμοξ αηονχκμκηάξ ημοξ.  Κε 

ζαθή ηδ δζάεεζδ πζμφιμν ηαζ ιε ημ βκςζηυ ημο ζπήια ακηζπανααμθήξ 

ιζηνυημζιμο – ιαηνυημζιμο, μ McEwan παναηδνεί: « Ν οθζηυξ ηυζιμξ απθά δεκ 
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ιπμνμφζε κα είκαζ ηυζμ πμθφπθμημξ. Ν μζηζαηυξ ιπμνμφζε». (S 21) Ρμ ίδζμ 

ιμηίαμ επακένπεηαζ ιε ελέπμκηα ηνυπμ ζ‟ έκα ζζπονυ επζπείνδια ημο McEwan 

ακαθμνζηά ιε ημ επζεοιδηυ επίπεδμ αοημπεζεανπίαξ ηαζ ζοκενβαζίαξ. Ζ 

ηαθπάγμοζα εκηνμπία ζηδ δζεοεέηδζδ ημο ελμπθζζιμφ ηδξ μιάδαξ ηςκ πάβςκ 

ηάκεζ ημκ ηαεδβδηή ηαζ ηαοηυπνμκα ημ McEwan πμο αίςζε αοηυ ημ πναβιαηζηυ 

βεβμκυξ ζηδ δζηή ημο πενίμδμ απμιυκςζδξ ζημοξ πάβμοξ ιε άθθμοξ επζζηήιμκεξ 

ηαζ ηαθθζηέπκεξ, κα ακανςηζέηαζ: «Ξχξ εα έζςγακ ηδ βδ … υηακ ήηακ ηυζμ πμθφ 

ιεβαθφηενδ απυ ημκ πνμεάθαιμ ημο πθμίμο» (ζδιείμ υπμο ζημίααγακ ζηδκ ανπή 

ηαηηζηά ηαζ υζμ πενκμφζε μ ηαζνυξ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ άκανπα ημκ ελμπθζζιυ 

ημοξ).   

Πμη, επίζδξ πνμηαθεί ζημκ ακαβκχζηδ δ πακηεθήξ απμοζία δεζηήξ ζοκείδδζδξ ή 

ημοθάπζζημκ ιίαξ δεζηήξ ζοκείδδζδξ επανηχξ ακαπηοβιέκδξ, χζηε κα πνμηαθεί 

ημοθάπζζημκ έκα ζημζπεζχδδ πνμαθδιαηζζιυ, υηακ δζαηοαεφμκηαζ εειεθζαηέξ βζα 

ημοξ πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ αλίεξ, υπςξ δ γςή, δ εθεοεενία ή δ δζηαζμζφκδ.  

Έηζζ, μ πνςηαβςκζζηήξ, υηακ ιαεαίκεζ υηζ ημ εφια ημο, μ πνχδκ εναζηήξ ηδξ 

βοκαίηαξ ημο, ημκ μπμίμ μ ίδζμξ εκμπμπμίδζε, παναπμζχκηαξ ηδ ζηδκή ημο 

αηοπήιαημξ, ηαηαδζηάζηδηε ζε δεηαέλζ πνυκζα θοθάηζζδξ, ημ ιυκμ πμο ζηέθηεηαζ 

είκαζ υηζ δ πμζκή ημφ αλίγεζ.  Ζ ζηδκή, υπςξ πενζβνάθεηαζ παναζηαηζηά απυ ημ 

McEwan, απμηαθφπηεζ ηζξ ααζζηέξ αδοκαιίεξ ημο ήνςα, αδοκαιίεξ, μζ μπμίεξ εα 

ημφ ζημζπίζμοκ ηδκ πνμζςπζηή ηαζ μζημβεκεζαηή βαθήκδ, ηδ θήιδ, αηυιδ ηαζ ηδκ 

ίδζα ημο ηδ γςή.  Ηδζαίηενα ζδιακηζηή είκαζ, ςζηυζμ, δ εθθζπήξ αίζεδζδ 

δζηαζμζφκδξ, ηδκ μπμία επζζδιαίκεζ ηαζ παναηάης μ ζοββναθέαξ: «…ημ υηζ έκαξ 

άκενςπμξ έκμπμξ βζα δφμ αδζηήιαηα, ηδ ζοκμοζία ιε ηδκ Ξαηνίξ ηαζ ημ ιαφνζζια 

ημο ιαηζμφ ηδξ, έπνεπε κα ηαηαδζηαζηεί βζα έκα άθθμ βζα ημ μπμίμ ήηακ αεχμξ, 

πμηέ δεκ πνμαθδιάηζζε ζδζαίηενα ημκ Κπενκη». (S 186) 

Νζ αζηίεξ ηδξ δεζηήξ ηαηάπηςζδξ, πςνίξ κα ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ημκ ήνςα, ή κα 

δδθχκμκηαζ ηακ ςξ ηέημζεξ, οπμκμμφκηαζ ζε δζάθμνα ζδιεία ημο ένβμο, υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, ζηδκ ακαθμνά ημο ζοββναθέα ζηζξ «ηοθθέξ δοκάιεζξ ηςκ επζεοιζχκ 

ηαζ ηςκ ακαβηχκ» πμο « έιμζαγακ αζηαιάηδηεξ». (S 109) Ιίβμ ανβυηενα αοηή δ 

αθξαζία, ιε αθμνιή ηδκ εζηυκα πμο πανμοζζάγμοκ ηα αενμπθάκα πμο ιεηά ημοξ 

ηφηθμοξ πάκς απυ ηδκ πυθδ ζημζπίγμκηαζ βζα ηδκ πνμζβείςζή ημοξ, 

πανμιμζάγεηαζ ιέζς ηςκ βκχνζιςκ αζμθμβζηχκ ακαθμνχκ ιε « ιία ελαπθμφιεκδ 

θεζπήκα, ιία ιαβεοηζηή άκεζζδ αθβχκ, έκα ηαθμφπζ πμο πενζέηθεζε έκα ιαθαηυ 

θνμφημ... εηεί ρδθά ιε ηα ζπυνζα ημο». (S 111)  

ζμκ αθμνά ηδκ ανεηή, ζημ ιοεζζηυνδια εβείνεηαζ ημ ενχηδια ςξ πμζμ ααειυ μζ 

ανεηέξ ιπμνμφκ κα ηζκδημπμζμφκ ζε δνάζδ μιάδεξ ή έεκδ ηαζ κα είκαζ 

απμηεθεζιαηζηέξ. Υξ πνμξ ημ ζφκμθμ ή ηδκ μιάδα, μζ ανεηέξ θαίκεηαζ κα 

λεεςνζάγμοκ ηαζ κα ακηζηαείζηακηαζ απυ άθθα πζμ εβςζζηζηά ηαζ ςθεθζιζζηζηά 

ηίκδηνα, υπςξ ημ ζοιθένμκ, ημ ηένδμξ, μ κεςηενζζιυξ, δ ακαηάθορδ, δ 

εθεονεηζηυηδηα ηαζ, ηονίςξ, δ απθδζηία. (S 149) 
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Απυρεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ ημζκή ακενχπζκδ θφζδ, δ μπμία είκαζ ημ οπυζηνςια ημο 

εηδδθςιέκμο ιαξ εαοημφ, ιε υθα ηα ζθάθιαηα ηαζ ηζξ αηέθεζέξ ιαξ, απμδίδμκηαζ 

ζ΄ έκα παναηηήνα ημο ιοεζζημνήιαημξ, παναπέιπμκηαξ ζηδκ ζδέα υηζ μ 

άκενςπμξ είκαζ θφζεζ ηαθυξ. (S 159)  Ξενζζζυηενμ υιςξ μζ ζοβηεηνζιέκεξ 

απυρεζξ εα πνέπεζ κα εεςνδεμφκ ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ ακηζπανάεεζδξ 

ζδεαθζζιμφ-ναζζμκαθζζιμφ, ζηδκ μπμία ζοπκά μ McEwan ακαθένεηαζ ιε δζάθμνεξ 

αθμνιέξ. Ιίβμ πζμ ηάης, άθθςζηε, δζααάγμοιε: «Αθθά πμηέ δεκ επέηνεπε ζηδ 

θμβζηή ηδξ κα επδνεάγεζ ηδκ αβάπδ ηδξ». (S 160)  Ν θυαμξ εεςνείηαζ ςξ έκα απυ 

εηείκα ηα ααζζηά αζζεήιαηα βζα ηα μπμία δεκ έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα ζοκεζδδηήξ 

επζθμβήξ ηαζ ακηζζημζπεί ζηδκ ακαθμνά ζημ εοιυ ζημ άββαην. (S 187) 

Ζ θακηαζίςζδ ηαζ δ μκεζνμπυθδζδ, πανμφζα ηαζ ζ‟ αοηυ ημο ημ ιοεζζηυνδια, 

ηαεχξ μ ήνςαξ ζοπκά ηαηαθεφβεζ ζε αοηέξ πνμζπαεχκηαξ κα ενιδκεφζεζ ηα 

βεβμκυηα ηδξ γςήξ ημο, (S 33) ζοκδέμκηαζ ιε ημκ νυθμ ηδξ θακηαζίαξ, ηδκ μπμία 

μ ζοββναθέαξ ακαηέικεζ ηαζ ζοκεέηεζ λακά, ακαθένμκηαξ ηζξ πζμ ελαζνεηζηέξ ηδξ 

θεζημονβίεξ.  Γζα ιζα αηυιδ θμνά, δ εκδεθεπήξ πενζβναθή ημο ηνυπμο 

θεζημονβίαξ ηδξ θακηαζίαξ ηαζ μ ηνυπμξ πμο ειπθέηεζ, ζοκδοάγεζ ηαζ εκ ηέθεζ 

αλζμπμζεί απμηεθεζιαηζηά ημ πναβιαηζηυ, ημ θμβζηυ ηαζ ημ αδφκαημ, εκηοπςζζάγεζ 

ιε ηδκ αηνίαεζα ηαζ ηδ ζαθήκεζα ηαζ ηαοηυπνμκα πνμαθδιαηίγεζ ιε ηα ενςηήιαηα 

πμο εέηεζ. «Αθθά ακάθμβεξ μκεζνμπμθήζεζξ - ζηζβιέξ ιακίαξ, ζφκημιεξ κεονζηέξ 

εηνήλεζξ, οπενθμνηςιέκα αθθά κεθεθχδδ επεζζυδζα πμο φθαζκακ ημ πναβιαηζηυ 

ιε ημ ιδ πναβιαηζηυ, πενκμφζακ ζακ ζε ηθςζηή πάκηνεξ ημο αδφκαημο, ημο 

ελςθνεκζημφ ηαζ ημο ακηζθαηζημφ πανάθθδθα ιε ζεζνά ζηέρεςκ αηαευνζζηδξ 

θμβζηήξ... πμο πνζκ πνυκζα ημκ είπακ μδδβήζεζ ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ 

«Ποβπχκεοζδξ»».447 Ρμ πμζδηζηυ, ημ επζζηδιμκζηυ, ημ ενςηζηυ- βζαηί υθεζθε δ 

θακηαζία κα κμζάγεηαζ βζα ημκ πμζμ αθέκηδ οπδνεημφζε;». (S 116) 

Θάπμζεξ απυ ηζξ αδοκαιίεξ ημο «ήνςα» πανμοζζάγμκηαζ ςξ απμηέθεζια ιεζςιέκδξ 

θακηαζίαξ, υπςξ βζα πανάδεζβια μζ απζζηίεξ ημο, μζ μπμίεξ απμδίδμκηαζ ζηδκ 

αδοκαιία ημο κα αζχκεζ ηδκ πανμοζία - απμοζία ηδξ ζοκηνυθμο ημο, υηακ είκαζ 

ιαηνζά ηδξ. (S 167) 

Ζ απμοζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ επζδνά ηαηαθοηζηά ζηδκ πμνεία ηδξ γςήξ ημο 

πνςηαβςκζζηή, υπςξ θακενχκεζ δ ζοκεζδδημπμίδζδ, ζηδκ μπμία, ηεθζηά ημκ 

μδδβεί μ ζοββναθέαξ: «Ξχξ απέηοπε κα ημ πνμαθέρεζ;» ακανςηζέηαζ ζπεηζηά ιε 

ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο πνχδκ ζοκαδέθθμο ηαζ οθζζηαιέκμο ημο, μζ μπμίεξ ηχνα ημκ 

ηαηαηθφγμοκ ηαζ απεζθμφκ κα ημκ ζοκηνίρμοκ. (S 251) 

ΘΙΗΚΑΘΥΠΖ 

Ζ έκηαζδ ηθζιαηχκεηαζ ιε πανάθθδθεξ ακαθμνέξ ζηδ γςή ημο ήνςα.  Ζ 

ηθμκζζιέκδ οβεία ημο, δ δζαπναπεείζα, εθαθνά ηδ ηανδία, αδζηία, δ ελαπάηδζδ 

ηαζ δ απζζηία, υθα ιαγί ζηνέθμκηαζ εκακηίμκ ημο βζα κα ημκ πκίλμοκ ηαζ κα ημκ 

εέζμοκ εκχπζμκ ηςκ ζοκεπεζχκ ηςκ πνάλεχκ ημο, αθθά ηαζ ηδξ ζοκεζδδηήξ 

                                                           
447

 Ο όροσ αναφζρεται ςτθν επιςτθμονικι κεωρία που του είχε εξαςφαλίςει το Νόμπελ Φυςικισ 
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απναλίαξ ημο. Ζ θνάζδ «ημ ιέθθμκ εα έθενκε ηδ θφζδ» (S 247) ακηζηαημπηνίγεζ 

ηδ θφηνςζδ ημο επζζηήιμκα, αθθά ηαζ ηδκ αδοκαιία ημο κα δεζιεοηεί ζημ πανυκ, 

βεβμκυξ πμο ηυζμ δζαανςηζηά επδνέαζε ηδ γςή ημο.  

Ζ εζνςκεία ιε ηδκ μπμία ηεθεζχκεζ ημ ιοεζζηυνδια «Νφηε εα έζςγε ημκ ηυζιμ», 

(S 278) αθθά μφηε ηαζ ηδ γςή ημο, ημοθάπζζημκ υπςξ ηδκ ήλενε ςξ ηχνα, 

πενζέπεζ εκ ζπένιαηζ ηδκ εηπεθναζιέκδ πεπμίεδζδ ημο ζοββναθέα υηζ μ ηυζιμξ 

δεκ ιπμνεί κα ζςεεί απυ ακενχπμοξ, μζ μπμίμζ δεκ βκςνίγμοκ ηδ θφζδ ημοξ ηαζ 

δεκ παίνκμοκ ιέηνα βζα κα πνμζηαηεοημφκ απυ ηζξ αδοκαιίεξ ημοξ. Ζ ζοκενβαζία 

βζα κα πεηφπεζ πνεζάγεηαζ ηδκ μνεμθμβζηυηδηα ηαζ αοημβκςζία. 

 

πκπεξάζκαηα 

Ακ εέθμοιε κα ζοκμρίζμοιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δζενεοκήζεςκ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ιοεζζηυνδια, ςξ πνμξ ηδ ζοιαμθή ημο ζηδκ απάκηδζδ 

ενςηδιάηςκ πενί ημο πναηηέμο, εα πνέπεζ πάθζ κα επζζδιάκμοιε ηδκ 

ζδζαζηενυηδηα ημο ηνυπμο ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιμνθήξ ηέπκδξ (ηδξ θμβμηεπκίαξ), δ 

μπμία ηαεζζηά ηδ ζοιαμθή ηδξ ιμκαδζηή ηαζ ακακηζηαηάζηαηδ, ζοιαμθή ηαζ ηνυπμ 

πμο ανιυγμοκ ζε ιζα ζδιακηζηή πηοπή ηδξ δεζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, ηςκ απηχκ 

δεζηχκ δζθδιιάηςκ ηαζ ακαηνμπχκ, πμο αζχκμοιε, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

ζοκανηχιεκςκ δεζηχκ ηνίζεςκ ηαζ επζθμβχκ ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημοξ.  

Πημ ιοεζζηυνδια ημο McEwan Solar παναημθμοεμφιε πχξ ιζα ζεζνά επζθμβχκ, 

ηζξ μπμίεξ οπαβμνεφεζ ιζα δεδμιέκδ ροπμδζακμδηζηή ηαζ δεζηή πνμζςπζηυηδηα, 

μδδβμφκ ημκ άκενςπμ ζηδκ ηαηαζηνμθή, ηδ δζάθοζδ, ηδκ αηφνςζδ ηςκ 

επζδζχλεςκ. 

Ζ πνμκμιζαηή εέαζδ ηςκ πνάλεςκ απυ ηδκ μπηζηή ημο δνχκημξ οπμηεζιέκμο, 

αθθά ηαζ μζ ακαδνμιζηέξ εζηζάζεζξ ζε πανάβμκηεξ πμο ζοκέααθακ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο, ιαξ επζηνέπμοκ κα ζοκδέζμοιε αίηζα ηαζ 

απμηεθέζιαηα ηαζ κα ηνίκμοιε ηα πνυζςπα ηαζ ηζξ επζθμβέξ ημοξ.  

Ζ ζοβηεηνζιέκδ πναβιάηεοζδ, ιε δεδμιέκδ ηδκ ςθεθζιυηδηα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

εκζοκαίζεδζδξ, δ μπμία ήδδ  επζζδιάκεδηε, ακαδεζηκφεζ, βζα άθθδ ιζα θμνά, ημ 

νυθμ ηδξ δεζηήξ ζοβηνυηδζδξ ημο αηυιμο, ζηδ αάζδ εκυξ αλζμθμβζημφ πθαζζίμο.  

Ρμ πθαίζζμ αοηυ ζοβηνμημφκ μζ εοαζζεδζίεξ, δ θακηαζία αθθά ηαζ δ 

μνεμθμβζηυηδηα ημο αηυιμο, ζηακυηδηεξ, ηζξ μπμίεξ εφθμβα, υπςξ ήδδ 

ακαθένεδηε, πνμάβεζ δ θμβμηεπκία ιε ιεευδμοξ πμο πνδζζιμπμζεί ηαζ ημ 

πενζεπυιεκυ ηδξ.  Άθθςζηε, δεκ είκαζ εφημθμ, πάκηα, κα πνμαθέρεζξ ηδκ έηααζδ, 

ηδκ μπμία εα έπεζ δ θήρδ ζοβηεηνζιέκςκ απμθάζεςκ, ζδζαίηενα ζε πενζπηχζεζξ 

δεζηχκ δζθδιιάηςκ. Ζ θμβμηεπκία, ιε ηδκ μθμηθδνςιέκδ απμηφπςζδ ηδξ γςήξ 

ηςκ δνχςκ ηδξ, είκαζ ζε εέζδ κα δείλεζ ημ ζηεπηζηυ ζημ μπμίμ ζηδνίγμκηαζ, ιε 

απμηέθεζια κα αολάκεζ ηαζ ηδκ εβνήβμνζδ ημο ακαβκχζηδ βζα ιζα εκδεπυιεκδ 

έηααζδ ηςκ δζηχκ ημο απμθάζεςκ ζηδκ πναβιαηζηή γςή. 
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 Θάεε θμνά πμο ημ ένβμ ιαξ ημπμεεηεί ζηδ εέζδ ημο ήνςα παναηδνμφιε ημ 

ιέθθμκ ηςκ επζθμβχκ ιαξ εζθδιιέκςκ ή ηαζ εκδεπμιέκςκ. Ζ επίβκςζδ αοηή ζηδκ 

μπμία ημ ένβμ ιαξ εηπαζδεφεζ θεζημονβεί δζμνεςηζηά ζημ ζφζηδια ηαζ ηζξ ανπέξ 

πμο οπαβμνεφμοκ ηζξ επζθμβέξ ιαξ αολάκμκηαξ ηζξ εοαζζεδζίεξ ιαξ ζε θεπηέξ 

απμπνχζεζξ  ηςκ ζοκεπεζχκ ημοξ βζα ιαξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ιαξ. Έηζζ ιπμνεί δ 

βκχζδ ηδκ μπμία ζοκδέμοιε ιε ηδκ δεζηή ηαζ ηδ θμβμηεπκία κα απμηεθεί 

πενζζζυηενμ ιζα επακαπνμζέββζζδ ημο ήδδ βκςζημφ, υπςξ ημ εέηεζ ηαζ μ Noël 

Carroll ηαζ δ αθήεεζα ημοξ ιζα επζαεααίςζδ ηςκ εκαθθαηηζηχκ δεζηχκ ζηάζεςκ 

ηαζ επζθμβχκ. Ζ υλοκζδ ηδξ δεζηήξ εοαζζεδζίαξ ζηδκ πνυαθερδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ επζθμβχκ, ςζηυζμ, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιε 

ηδκ εκενβμπμίδζδ θμβζηήξ, ζοκαζζεήιαημξ ηαζ θακηαζίαξ, χζηε κα επζηεοπεεί ιζα 

ορδθμφ ααειμφ δζάηνζζδ, δεκ ιπμνεί πανά κα ηαεμδδβεί ιζα μθμέκα αολακυιεκδ 

ηαθθζένβεζα απυ ηδκ παναηήνδζδ ημο εαοημφ ιαξ αθθά ηαζ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

πναβιαηζηήξ γςήξ. Ζ γςή άθθςζηε, απμηεθεί ηαζ ημ ηεθζηυ πεδίμ εθέβπμο, 

δζυνεςζδξ ηαζ ελέθζλδξ ηςκ υπμζςκ δζαζζεήζεςκ, αμοθήζεςκ ηαζ επζθμβχκ ιαξ ζε 

δεζηυ επίπεδμ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12ν  

 

12. Νίθνο Θέκειεο, έλαο επξσπαίνο νξζνινγηζηήο 

Ν Λίημξ Θέιεθδξ, πμο έθοβε απυ ηδ γςή ζηα 64 ημο πνυκζα ημ πεναζιέκμ 

ηαθμηαίνζ (2011), πνςημπανμοζζάγεηαζ ζημ θμβμηεπκζηυ ζηενέςια ημ 1998 ιε 

ηδκ έηδμζδ ημο πνχημο αζαθίμο ηδξ ηνζθμβίαξ ημο, Αλαδήηεζε, Αλαηξνπή θαη 

Αλαιακπή.  Αθμφ απμθμίηδζε απυ ηδ Γενιακζηή Ππμθή, ζοκεπίγεζ ηζξ κμιζηέξ 

ζπμοδέξ ημο ζηδ Γενιακία υπμο ηαζ εηπμκεί δζδαηημνζηή δζαηνζαή πάκς ζε 

εονςπασηά εέιαηα.  Ρα ένβα ημο, ηυζμ ςξ πνμξ ημ φθμξ ηαζ ηδκ ηεπκμηνμπία υζμ 

ηαζ ςξ πνμξ ηδκ πναβιάηεοζδ ηςκ εειάηςκ ημοξ, ακ ηαζ ζοκδεδειέκα πάκηα ιε 

ημκ εθθδκζζιυ, παναηηδνίγεζ μ μνεμθμβζζιυξ ηαζ μ  ημζιμπμθζηζζιυξ,  

απμηέθεζια ηδξ δζαιμκήξ ημο ζοββναθέα ζημ ελςηενζηυ.  Αοηή δ εδηεία ημο ζημ 

ελςηενζηυ ηαζ δ επίδναζή ηδξ ζηδκ παζδεία ημο είκαζ ηαζ μ θυβμξ, βζα ημκ μπμίμ δ 

ηνζηζηυξ θμβμηεπκίαξ Ρζηίηα Γδιδηνμφθζα, ακαθενυιεκδ ζηδ νεαθζζηζηή βναθή 

ημο Θέιεθδ, ημκ ζοβηνίκεζ ιε ημκ Κακ ηαζ ημκ Αναβηυκ, αθθά ηαζ ημκ Παέαμ ηαζ 

ημκ Άκηνζηξ.448  

Ρμ πεγμβναθζηυ ένβμ ημο Θέιεθδ πενζθαιαάκεζ αηυιδ ηα ιοεζζημνήιαηα, Γηα κηα 

πληξνθηά Αλάκεζά καο, Κηα Εσή δπν Εσέο, Οη Αιήζεηεο ησλ Άιισλ ηαζ 

πκθσλία Ολείξσλ.  Πηαεενμί άλμκεξ ηςκ ένβςκ είκαζ μζ δοαδζηέξ ακηζεέζεζξ, 

απυ ηζξ μπμίεξ εεςνείηαζ ηονίανπδ δ ακηίεεζδ ακάιεζα ζημκ εηζοβπνμκζζιυ, ιε 

ημκ μπμίμ ζοκηάζζεηαζ μ ίδζμξ μ ζοββναθέαξ, ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ.  Νζ δοαδζηέξ 

ακηζεέζεζξ  θεζημονβμφκ ζακ ιμπθμί ηδξ ελέθζλδξ ηςκ ζζημνζχκ ημο, εκχ μ 

ζοββναθέαξ, εέθμκηαξ κα ακαδείλεζ ηδ ιεηααμθή ςξ ηζκδηήνζα δφκαιδ ηαζ 

κμιμηεθεζαηή ζοιπενζθμνά ηςκ ελεθζζζυιεκςκ ακενχπςκ ηαζ ημο ζφιπακημξ, δε 

δζζηάγεζ κα παναδεπηεί υηζ απυ ημοξ ήνςέξ ημο λεπςνίγεζ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ δεκ 

αμθεφμκηαζ, αθθά ακηζδνμφκ, επακαζηαημφκ, ακηζζηέημκηαζ, πδβαίκμοκ ηυκηνα 

ζημ ηαηεζηδιέκμ, έζης ηαζ ακ ζοκηνίαμκηαζ απυ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ ζζημνίαξ.  Ν 

Θέιεθδξ εεςνείηαζ ακακεςηήξ ημο ζζημνζημφ ιοεζζημνήιαημξ, ζημ μπμίμ 

ηαημνεχκεζ κα ζοκδοάζεζ ηδ ζοκανπαζηζηή δνάζδ ηαζ ηδκ πμζηζθία ηςκ πδβχκ ηαζ 

ηςκ πχνςκ ακαθμνάξ ιε ιία ακαγήηδζδ ηδξ ζοθθμβζηήξ ηαοηυηδηαξ, αθθά ηαζ 

ηςκ ειπμδίςκ, ηα μπμία μνεχκμκηαζ ιπνμζηά ηδξ ζηδκ πμνεία ηδξ πναβιάηςζήξ 

ηδξ. 

Ζ βναθή ημο νεαθζζηζηή, έπεζ παναηηδνζζηεί ηαζ ηζκδιαημβναθζηή, 449  ηαεχξ 

ιαηνζκά πθάκα πχνςκ ηαζ ιαγχκ εκαθθάζζμκηαζ ιε ημκηζκά πθάκα ακενχπςκ ηαζ 
εζςηενζηχκ πχνςκ, ιε ζημπυ κα εηθνάζεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ ζηέρεζξ.  Νζ 
ζοπκέξ αθθαβέξ μπηζηήξ βςκίαξ αμδεμφκ ημκ ακαβκχζηδ κα απμημιίζεζ ιζα 

πθδνέζηενδ εζηυκα ηςκ ζοιαάκηςκ, πςνίξ ηδκ απμοζία ημο «ηέκηνμο 
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ζοκείδδζδξ» ζφιθςκα ιε ηδ νήζδ ημο Σέκνζ Ργέζιξ. 450  Γζα πανάδεζβια, ζημ 
πνχημ ημο ιοεζζηυνδια δ αθδβδιαηζηή ηεπκζηή ημο πενζθαιαάκεζ έλζ 

πνςημπνυζςπεξ αθδβήζεζξ. Ν εονςπασζιυξ ημο ζοββναθέα ζοιθςκεί ιε ηδκ 
απμζηνμθή ημο βζα ημοξ δμβιαηζζιμφξ ηαζ ημοξ εεκζηζζιμφξ, δ μπμία εηθνάγεηαζ 

απυ  ηδ ζοπκή  αοηή αθθαβή μπηζηήξ βςκίαξ, πςνίξ, ςζηυζμ, κα πάκεηαζ δ 
ζοκμπή ημο ιοεζζημνήιαημξ. 

Αοηή ημο ηδκ πενζβναθή ηδξ δδιμηναηίαξ ηςκ ζδεχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ ακαγήηδζδξ 

ηαοηυηδηαξ, ιε ζδιείμ ακαθμνάξ ηζξ  ζζημνζηέξ δζαδνμιέξ ημο εθθδκζζιμφ εκηυξ 

ηαζ εηηυξ ζοκυνςκ, εα παναημθμοεήζμοιε ηαζ ζηα δφμ ηεθεοηαία ημο 

ιοεζζημνήιαηα, ηα μπμία επζθέλαιε κα ζοιπενζθάαμοιε ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ. 

Έπμκηαξ ηδκ επίβκςζδ υηζ ηα εκ θυβς ένβα δεκ ζοβηαηαθέβμκηαζ απαναίηδηα ζ‟ 

αοηυ πμο εα απμηαθμφζαιε ιεβάθδ θμβμηεπκία, εα επζπεζνήζμοιε κα 

απμδείλμοιε υηζ  ιπμνμφκ, εκ ημφημζξ, κα απμηεθέζμοκ βυκζιμ πεδίμ δζενεφκδζδξ 

ηδξ ενεοκδηζηήξ ιαξ οπυεεζδξ ακαθμνζηά ιε ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηαζ 

εζδζηυηενα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ  ζηδκ δεζηή βκχζδ. 

 

12.1 Οη Αιήζεηες ηωλ άιιωλ: κηα θηινζνθηθή πξνζέγγηζε 

12.1 i Σν κπζηζηνξεκαηηθό πιαίζην 

Ρμ ιοεζζηυνδια ημο Λίημο Θέιεθδ, Οη αιήζεηεο ησλ άιισλ, πναβιαηεφεηαζ ημ 

γήηδια ηδξ  αθήεεζαξ, υπςξ αοηή ζοθθαιαάκεηαζ ιέζα απυ επζιένμοξ 

οπμηεζιεκζηέξ εεςνήζεζξ, ςξ ζδεμθμβήιαημξ, ημ μπμίμ ζοβηνμηεί ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ζηδκ μπμία ηαθμφιαζηε, ςξ ζζημνζηά πνυζςπα, κα δνάζμοιε, 

επζθέβμκηαξ ζηάζεζξ, ζοζηναηεφζεζξ, ακηζπαναεέζεζξ ηαζ, εκίμηε, ζοβηνμφζεζξ ιε 

πμθφ ιεβάθμ πνμζςπζηυ ηυζημξ. 

Ζ αθήβδζδ είκαζ ηνζημπνυζςπδ ηαζ βίκεηαζ απυ έκακ πακημβκχζηδ αθδβδηή, μ 

μπμίμξ έπεζ ημ πνμκυιζμ κα δζεζζδφεζ ζηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο 

ηεκηνζημφ ήνςα, αθθά ηαζ ηςκ οπυθμζπςκ παναηηήνςκ. 

Ν πνυκμξ, ιε ζδιείμ εηηίκδζδξ ημ ιοεζζημνδιαηζηυ πανυκ, ημπμεεηείηαζ ζηα 

1958, εκχ ςξ ηυπμξ επζθέβεηαζ δ Αββθία, υπμο έκαξ κεανυξ Έθθδκαξ έπεζ ιυθζξ 

μθμηθδνχζεζ ηζξ δζδαηημνζηέξ ημο ζπμοδέξ ζηδκ ζζημνία ηαζ εημζιάγεηαζ βζα ηδκ 

επζζηνμθή ημο ζηδκ Δθθάδα. 

Κεηά απυ ιζα πνχηδ ακαθμνά, δ μπμία έπεζ παναηηήνα εζζαβςβήξ, ζε πνυζςπα 

ηαζ βεβμκυηα πμο πνυηεζηαζ κα δζαδναιαηίζμοκ ηεκηνζηυ νυθμ ζηδ ιοεμπθαζία, δ 

βναιιζηή πμνεία ημο αθδβδιαηζημφ πνυκμο δζαηυπηεηαζ, ιεηαθένμκηαξ ηδκ 

αθεηδνία ηδξ ηονίςξ αθήβδζδξ ανηεηά πνυκζα πνζκ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα 1923,  

εκχ, ςξ πνμξ ημκ ηυπμ, μ ζοββναθέαξ ιαξ ιεηαθένεζ ζηα πανάθζα ηδξ Κ. Αζίαξ, 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηζξ Θοδςκζέξ ή Ασααθί. 
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Ήνςαξ αοηήξ ηδξ αθήβδζδξ είκαζ έκαξ άθθμξ κεανυξ μκυιαηζ Κεπιέη ή Κακυθδξ, 

δ δζπθή ηαοηυηδηα ημο μπμίμο εα απμηεθέζεζ έκα απυ ημοξ ιμπθμφξ ελέθζλδξ ηδξ 

ζζημνίαξ. Ρα βεβμκυηα ηδξ Κζηναζζαηζηήξ ηαηαζηνμθήξ έπμοκ ιυθζξ ζοκηεθεζηεί. 

Θφιαηα είκαζ ηαζ δ μζημβέκεζα ημο ήνςα,  δ μπμία έπεζ δζαζπαζηεί, ηαεχξ μ ίδζμξ 

ιε ημκ παππμφ ημο έπμοκ παναιείκεζ ζημ ζπίηζ ημοξ ζηζξ Θοδςκζέξ, εκχ δ 

οπυθμζπδ μζημβέκεζα απμηεθμφιεκδ απυ ημκ αδεθθυ ημο παππμφ ηαζ κμκυ ημο, ηδ 

βζαβζά ημο ηαζ ηδ εεία ημο έπμοκ ηαηαθφβεζ ζηδ βεζημκζηή Κοηζθήκδ ιαγί ιε ημ 

ηφια ηςκ πνμζθφβςκ πμο αημθμφεδζε ηδ δζάζπαζδ ημο ιεηχπμο ημο εθθδκζημφ 

ζηναημφ ζηα αάεδ ηδξ Ακαημθίαξ ηαζ ηδκ άηαηηδ οπμπχνδζδ  ηςκ Δθθήκςκ 

ζηναηζςηχκ. Ν ίδζμξ ηαημνεχκεζ κα δζαθεφβεζ ηζξ δζχλεζξ πάνδ ζηδκ 

πνμκμδηζηυηδηα ημο παππμφ ημο κα ημο αθθάλεζ έβηαζνα ηαοηυηδηα ηαζ κα ημο 

ελαζθαθίζεζ ημονηζηή οπδημυηδηα λακαααθηίγμκηάξ ημκ Κεπιέη Κπεγζνηγυβθμο, 

εκχ μ παππμφξ ημο απμθεφβεζ ηζξ δζχλεζξ πάνδ ζηδ ιεβάθδ δθζηία ημο.  

Ξθδνμθμνίεξ βζα ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ηα ιέθδ ηδξ, γςκηακά ηαζ κεηνά, ηαεχξ ηαζ 

υζεξ θεπημιένεζεξ πνεζάγμκηαζ βζα κα γςκηακέρμοκ μζ παναηηήνεξ, ιαξ δίκμοκ μζ 

ακαπμθήζεζξ ημο κεανμφ Κεπιέη ή Κακυθδ.  

Πηα δέηα ηεθάθαζα, ηα μπμία απανηίγμοκ ημ πνχημ αοηυ ιένμξ ηδξ αθήβδζδξ, 

πμο δζαδναιαηίγεηαζ ζηζξ ιανηονζηέξ παιέκεξ παηνίδεξ ηδξ Ηςκίαξ, εα 

παναημθμοεήζμοιε ηδκ παναηιή ηδξ άθθμηε ακεδνήξ  μζημβεκεζαηήξ 

επζπείνδζδξ, ηζξ δζαρεφζεζξ ηςκ εθπίδςκ βζα ηδκ επζζηνμθή ηςκ αβαπδιέκςκ 

ημοξ πνμζχπςκ ηαζ ηδκ μδοκδνή αίςζδ ηδξ απχθεζαξ αοημφ πμο εεςνμφζακ  

παηνίδα ημοξ, υηακ ιέζα απυ ηδκ ακηαθθαβή πθδεοζιχκ ιεηαλφ ηςκ δφμ πςνχκ 

(Δθθάδαξ ηαζ Ρμονηίαξ) μθμηθδνχκεηαζ δ ελαθάκζζδ ημο εθθδκζημφ ζημζπείμο απυ 

ηα ιζηναζζαηζηά εδάθδ.  Ζ αίςζδ ηςκ ζοκηαναηηζηχκ ακαηνμπχκ δεκ ζοκηεθείηαζ 

πςνίξ ζοκεζδδημπμζήζεζξ, μζ μπμίεξ δζεονφκμοκ ηδκ ακηίθδρδ ηςκ δνχςκ, ηαεχξ 

δ επαθή ημοξ ιε ημοξ Ρμφνημοξ πνυζθοβεξ απυ ηζξ εθθδκζηέξ πενζμπέξ ημοξ 

ηαθμφκ κα αθθάλμοκ μπηζηή βςκία ηαζ κα οζμεεηήζμοκ, έζης ηαζ ζηζβιζαία, ηδ 

ιαηζά ηςκ «επενχκ» ζηα βεβμκυηα.  Έηζζ, μζ αθήεεζεξ ηςκ άθθςκ ειθακίγμκηαζ 

βζα πνχηδ θμνά ζημ ιοεζζηυνδια ιε ηδκ πανμοζία ηςκ εηημπζζιέκςκ Ρμφνηςκ 

ηαζ ηδ θζθία ημο ήνςα ιαγί ημοξ.  Θονίςξ δ ζπέζδ ημο Κεπιέη ιε έκακ απ‟ 

αοημφξ, μ μπμίμξ είπε εηημπζζηεί απυ ημ 1913 απυ ηδ Κοηζθήκδ, ημκ Ηζιαήθ, εα 

απμηεθέζεζ ααζζηυ άλμκα ημο πνχημο ιένμοξ ημο ιοεζζημνήιαημξ, ηαεχξ μ 

ήνςαξ, ιέζα απ‟ αοηή ηδ ζπέζδ, εα κζχζεζ, ζε υθμ ημο ημ αάεμξ, ημ ζοκαίζεδια 

ηδξ αδεθθζηήξ θζθίαξ, αθθά ηαζ ηα ζηζνηήιαηα ημο ενςηζζιμφ, υηακ 

ζοκεζδδημπμζεί, βζα πνχηδ θμνά, ημκ ακδνζζιυ ημο.  Ζ εέθδζή ημο κα θφβεζ, 

υηακ πζα ζοκεζδδημπμζεί υηζ δεκ οπάνπεζ ιέθθμκ βζ‟ αοηυκ ζηζξ Θοδςκζέξ, αθθά ηαζ 

επεζδή πνέπεζ κα ιεηαθένεζ ηα ηεζιήθζα ημο εθθδκζζιμφ πμο είπε ζοβηεκηνχζεζ μ 

θυβζμξ κμκυξ ημο, εα ηαεμνίζμοκ ηζξ ελεθίλεζξ, υηακ μ παππμφξ ημο εα 

δζεοημθφκεζ ιε ηδκ αοημηημκία ημο αοηή ηδ θοβή, εκχ μ Ρμφνημξ θίθμξ ημο εα 

εοζζαζηεί, βζα κα ιδκ απμηαθοθεεί δ ηαοηυηδηά ημο. Κε αοηά ηα δναιαηζηά 

βεβμκυηα ηαζ ιε ηδ θοβή ημο ήνςα, μ μπμίμξ θεφβεζ ιαγί ιε ηα ηεζιήθζα βζα ηα 

πάηνζα εδάθδ, μθμηθδνχκεηαζ δ ακαθμνά ζημ αθδβδιαηζηυ πανεθευκ. 
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Θεκηνζηυ ζδιείμ ακαθμνάξ ηαζ ζοκδεηζηυ ζζηυ ημο ιοεζζημνήιαημξ απμηεθεί έκα 

απυ ηα θοθαζζυιεκα ηεζιήθζα, ηα μπμία μ Κεπιέη, ηαζ ζημ οπυθμζπμ ένβμ 

Κακυθδξ Ιζκυξ, ιεηαθένεζ ζηδκ παηνίδα, οπαημφμκηαξ ζηδκ έηηθδζδ ημο κμκμφ 

ημο, πνζκ ακαπςνήζεζ απυ ηδκ Ηςκία.  Ξνυηεζηαζ βζα ηάπμζμ πνμκζηυ ηδξ αθχζεςξ 

ηδξ Θςκζηακηζκμφπμθδξ, ημ μπμίμ είπε ανεεεί ζημ Άβζμκ νμξ ηαζ δμεεί ζημ κμκυ 

ημο Κακυθδ ηαζ έθμνμ ηςκ Θοδςκζχκ απυ έκα βένμκηα απυ ημ ιεηυπζ ηςκ 

Ηαήνςκ.  Ν κμκυξ ημο, Ηςαηείι, ημ  είπε πενζζχζεζ ηαζ, ιε έκα ζοκμδεοηζηυ ημο 

ζδιείςια, γδημφζε ηδκ απμηάθορή ημο ζε ηαηάθθδθμ πνυκμ. Π‟ αοηυ ημ πνμκζηυ 

δζαηοπςκυηακ ιία άθθδ άπμρδ βζα ημκ ηεθεοηαίμ αοημηνάημνα, ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία δζέθοβε ιε αάνηα βζα ημ Άβζμκ νμξ ηζξ ηεθεοηαίεξ ιανηονζηέξ χνεξ ηδξ 

Αθχζεςξ ηαζ δεκ είπε ημκ έκδμλμ εάκαημ ημκ μπμίμ ιανηονμφζε δ επίζδιδ 

ζζημνζμβναθία. 

Πημ δεφηενμ ιένμξ ημο ιοεζζημνήιαημξ, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ αηυιδ δέηα 

ηεθάθαζα, εα παναημθμοεήζμοιε ηδκ επακέκςζδ ημο ήνςα ιε ηα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζάξ ημο, δ μπμία είπε ηαηαθφβεζ ζηδ Κοηζθήκδ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή, ηδ 

βκςνζιία ηαζ ημκ ακεηπθήνςημ ένςηά ημο βζα ιία βοκαίηα απμιμκςιέκδ απυ ηδκ 

ημπζηή ημζκςκία, ηδκ Ομφζα, αθθά ηαζ ηζξ απμηοπδιέκεξ πνμζπάεεζεξ κα δζαζχζεζ 

αηυθζα ζηδ ικήιδ ημο έεκμοξ ηζξ παιέκεξ παηνίδεξ ιε ηα ηεζιήθζα πμο ιεηέθενε, 

ηαεχξ δ παηνίδα ήηακ ακέημζιδ κα ακηαπμηνζεεί ζε ιζα ηέημζα πνμζπάεεζα, βζαηί 

ήηακ απαζπμθδιέκδ ιε άθθεξ πναηηζηυηενεξ ηαζ επζηαηηζηυηενεξ ακάβηεξ.  Έηζζ, 

μζ ικήιεξ, δ ζζημνία, δ γςή ηαζ μ πμθζηζζιυξ ημο άθθμηε ακεδνμφ εθθδκζημφ 

ζημζπείμο ηδξ Κζηναζίαξ, αθθά ηαζ μζ άκενςπμζ πμο ημ ζοβηνμημφζακ, υπςξ 

απμηοπχκμκηαζ ζηα πμζηίθα ηεηιήνζα πμο πενζέπεζ ημ ιπαμφθμ πμο δζέζςζε ηαζ 

ιεηέθενε ζηδκ παηνίδα μ Κακυθδξ, εα δζαζημνπζζημφκ ηαζ εα αθμιμζςεμφκ απυ 

πμζηίθεξ οπδνεζίεξ. Ρμ ηεζιήθζμ, ημ μπμίμ αθμνά ηδκ άθςζδ, δε εα παναδμεεί, 

αθθά εα ζοκηνμθέρεζ ημκ ήνςα ζηζξ ζπμοδέξ ημο ζηδκ Αεήκα ηαζ ζημ δζμνζζιυ 

ημο ζηδκ επανπία, πςνίξ κα ιπμνεί κα ιακηέρεζ υηζ ιαγί ημο ιεηέθενε ιζα κάνηδ, 

δ μπμία έιεθθε κα ζοκηανάλεζ ηα εειέθζα ηδξ γςήξ ημο.  Ζ επζθμβή ημο κα 

ζοιπενζθάαεζ ζε ιζα ζπμθζηή βζμνηή ζηδκ Θμγάκδ, υπμο οπδνεημφζε, ηδκ άπμρδ 

πμο πενζείπε ημ πνμκζηυ, εα ακαηνέρεζ ηζξ υπμζεξ πνμμπηζηέξ ημζκςκζηήξ ηαζ 

επαββεθιαηζηήξ ακέθζλδξ ημο κεανμφ θζθμθυβμο ηαζ εα ζηζβιαηίζμοκ ημκ ίδζμ ηαζ 

ηδκ μζημβέκεζά ημο, ηαηαδζηάγμκηάξ ημκ ζε δοζιέκεζα ηαζ απυννζρδ απυ ηδκ 

επίζδιδ πμθζηεία ηαζ ημ ημζκςκζηυ ηαηεζηδιέκμ ηαεζζηχκηαξ ημκ βζα άθθδ ιζα 

θμνά λέκμ, αοηή ηδ θμνά ζηδ πχνα ημο. Αημθμοεεί άθθμξ έκαξ λενζγςιυξ, υηακ 

εβηαείζηαηαζ πάθζ ζηδκ Αεήκα.  Σάκεζ ηδ εέζδ ημο  θζθμθυβμο ηαζ  ζοβηνμφεηαζ 

ιε ηδ ζφγοβυ ημο, δ μπμία ημκ ιέιθεηαζ βζα αοηυ πμο εεςνεί απμημηζά ημο, αθθά 

ηαζ βζα ηδκ παθζυηενδ ζπέζδ ημο ιε ηδκ ημπέθα απυ ηδ Κοηζθήκδ, ηδκ μπμία είπε 

πάνεζ ιαγί ημο ζηδκ Αεήκα, υηακ εηείκδ έθοβε απυ ημ κδζί, βζα κα λεθφβεζ απ‟ 

ημκ αζθοηηζηυ πενίβονυ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ ηαζ δ μπμία,  ανβυηενα, είπε 

ηαλζδέρεζ ζηδκ Αββθία βζα κα ανεζ ημκ παθζυ ένςηά ηδξ.  Αοηέξ μζ ηαηαζηάζεζξ 

ζοβηνμημφκ ημ ζηδκζηυ ζημ μπμίμ επνυηεζημ κα ζοκηεθεζηεί ιία αηυιδ ηναβςδία 

ζηδ γςή ημο ήνςα.  Αοηή ηδ θμνά δ ιμίνα ημκ πηοπά ιε ηδ δμθμθμκία ηδξ 

ζογφβμο ημο, ςξ πνάλδ ακηεηδίηδζδξ, επεζδή πνυδςζε ημκ ανζζηενυ θίθμ ημο, μ 

μπμίμξ ημοξ επζζηεπηυηακ ζηδκ Αεήκα απυ ηδκ Θμγάκδ, αθθά ηαζ ημοξ 
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ζοκηνυθμοξ ημο, υηακ πίζηερε υηζ μ ιεβαθφηενμξ βζυξ ηδξ ηζκδφκεοε απυ 

πνμζδθοηζζιυ. Ρα αίηζα ηδξ ζοιθμνάξ αοηήξ δεκ βίκμκηαζ πμηέ βκςζηά ζημκ 

ήνςα, αθμφ μ ιεβάθμξ βζυξ ημο, ηαζ ιμκαδζηυξ ιάνηοναξ ηδξ πνάλδξ ηδξ ιδηέναξ 

ημο, δεκ ηα απμηαθφπηεζ ζε ηακέκακ. 

Κεηά ημ εάκαημ ηδξ ζογφβμο ημο ήνςα ηα δφμ ιένδ ημο ένβμο, δ εζζαβςβή ηαζ ημ 

δεφηενμ ιένμξ ζοκδέμκηαζ, υηακ μ ιεβάθμξ βζμξ πμο ζπμφδαγε ζηδκ Αββθία ηαζ 

έιεκε ζημ ζπίηζ ηδξ Κοηζθδκζάξ πνχδκ αβαπδιέκδξ ημο παηένα ημο, επζζηνέθεζ 

έπμκηαξ μθμηθδνχζεζ ημ δζδαηημνζηυ ημο. Δκ ης ιεηαλφ, μ Κακυθδξ έπεζ θφβεζ 

απυ ημ πμονβείμ Ξαζδείαξ, υπμο βζα ζεζνά εηχκ είπε ηαηαδζηαζηεί ζε βναθζηή 

ενβαζία απμζηενδιέκμξ απυ ηα δζδαηηζηά ημο ηαεήημκηα ηαζ ενβάγεηαζ ζηδ 

Γεκκάδεζμ αζαθζμεήηδ, υπμο ζοκενβάγεηαζ ιε ηδκ Αιενζηακίδα αμδευ ημο 

Γζεοεοκηή ηδξ αζαθζμεήηδξ, Κπεε, δ μπμία εηδδθχκεζ έκα ηνοθενυ πνμζςπζηυ 

εκδζαθένμκ βζ‟ αοηυκ ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ημο. Ζ άθζλδ ηδξ Ομφζαξ, ιεηά απυ 

πνυζηθδζδ ημο βζμο ημο Ηςαηείι, δεκ εα ακαηνέρεζ ηδ κέα ηαηάζηαζδ, εηηυξ απυ 

ιία πνμζςνζκή ηαναπή, ηδκ μπμία εα πνμηαθέζεζ μ ιζηνυηενμξ βζμξ ημο ήνςα, μ 

Ακηχκδξ, μ μπμίμξ ακηζπαεμφζε ηδ Ομφζα, επεζδή ηδ εεςνμφζε οπεφεοκδ βζα ηα 

ηθμκζζιέκα κεφνα ηδξ ιδηέναξ ημο. Γνήβμνα υιςξ δ επαθή ημο ιαγί ηδξ εα 

απμηαηαζηήζεζ ηδκ ζζμννμπία ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ.  

Ρμ πνμκζηυ ηδξ Αθχζεςξ, ημ μπμίμ είπε, εκ ης ιεηαλφ, ηθδνμδμηδεεί απυ ημ 

Κακχθδ ζημ βζμ ημο Ηςαηείι ηαζ ημ μπμίμ έπεζ απμηεθέζεζ ηεκηνζηυ ζδιείμ 

ακαθμνάξ ηδξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ ημο βζμφ ημο, εα απεζθήζεζ, πνμξ ζηζβιήκ, 

κα ζηζβιαηίζεζ  ηαζ ηδ  δζηή ημο γςή.  Ν κέμξ, υιςξ,  ιεηά απυ παναίκεζδ ηαζ ημο 

ηαεδβδηή ημο, μ μπμίμξ πνμςεεί ηδκ αηαδδιασηή ημο ζηαδζμδνμιία εα πνμηζιήζεζ 

κα ιδκ απμηαθφρεζ ηδκ φπανλή ημο, απμζζςπχκηαξ, ηαοηυπνμκα, ηζξ πνμζςπζηέξ 

επζζηδιμκζηέξ ημο εέζεζξ, ιε ηζξ μπμίεξ οπμζηήνζγε ηδ ιδ ζοκέπεζα ημο 

εθθδκζζιμφ ςξ θοθήξ, πνμηεζιέκμο κα ημο δμεεί δ εέζδ ημο επζιεθδηή, 

ακααάθθμκηαξ βζα ηαηαθθδθυηενεξ επμπέξ ηδ δζαηφπςζδ ηςκ απυρεχκ ημο 

ζπεηζηά. Ζ πζηνία βζ‟ αοηήκ ηδκ ακααμθή είκαζ δζάποηδ ζημ ένβμ ηαζ, ιέπνζ ημ 

ηέθμξ, δεκ δζαθαίκεηαζ ηάπμζα κυηα αζζζμδμλίαξ, έζης βζα ημ ιέθθμκ. 

Ζ αθήβδζδ μθμηθδνχκεηαζ ιε ιία μζημβεκεζαηή ζοβηέκηνςζδ-πνμζηθδηήνζμ 

γςκηακχκ ηαζ κεηνχκ ιεθχκ ηαζ θίθςκ ηδξ μζημβέκεζαξ ιε ιμκαδζηή απμοζία ημο 

Αοβένδ, ημο ανζζηενμφ θίθμο ημο Κακυθδ πμο ηα ιμκμπάηζα ηδξ γςήξ ημοξ 

πςνίζηδηακ, υηακ μζ αιήζεηεο ημοξ αάθηδηακ ιε αίια. Αοηέξ μζ πνμζςπζηέξ 

ζπέζεζξ απμηεθμφκ ηαζ ημ ιμκαδζηυ ακηίαανμ ζηζξ δζαρεφζεζξ ηαζ απμβμδηεφζεζξ 

ηςκ αημιζηχκ πνμζπαεεζχκ βζα ηδ ζοιιεημπή ημο αοεεκηζημφ εαοημφ ζημ 

ημζκςκζηυ βίβκεζεαζ.  

Ρμ ένβμ είκαζ βειάημ απυ ακαθμνέξ ζηδκ αθήεεζα, ηζξ μπμίεξ, ακ 

παναημθμοεήζμοιε απυ ηδκ ανπή έςξ ημ ηέθμξ ηδξ αθήβδζδξ, ακαηαθφπημοιε ημ 

νυθμ ηαζ ηζξ πνμεηηάζεζξ ηδξ έκκμζαξ αοηήξ ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο ημζιμεζδχθμο 

ημο ηαεέκα ιαξ.  Ξαναημθμοεχκηαξ αοηέξ ηζξ ακαθμνέξ, δε εα πνέπεζ κα λεπκάιε 

υηζ «δ αθήεεζα», υπςξ απμηοπχκεηαζ ζημ ιοεζζηυνδια, παναπέιπεζ ζε ιζα επίβεζα 

πναβιαηζηυηδηα. 
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12.1 ii Αιήζεηα, κπζνπιαζία θαη ελζπλαίζζεζε 

Ζ αθήεεζα, ηδκ μπμία πναβιαηεφεηαζ μ Θέιεθδξ ζημ εκ θυβς ένβμ δεκ είκαζ δ 

απυθοηδ, αζχκζα ηαζ ακαθθμίςηδ αθήεεζα ηςκ Γναθχκ∙ βζα ηδκ αηνίαεζα δεκ έπεζ 

ηαιία ιεηαθοζζηή δζάζηαζδ. Ακηίεεηα, πνυηεζηαζ βζα πμθθέξ επζιένμοξ αθήεεζεξ, 

μζ μπμίεξ είκαζ δοκαηυκ κα πνμζδζμνζζημφκ πμζηζθμηνυπςξ.  Ξαναημθμοεχκηαξ, 

θμζπυκ, ηζξ ακαθμνέξ ημο ζοββναθέα ζηδκ αθήεεζα, απ‟ ηζξ πνχηεξ ηζυθαξ ζεθίδεξ 

ημο αζαθίμο, δζααάγμοιε υηζ «μζ αθήεεζεξ ηαιζά θμνά ιε ημκ ηαζνυ αθθάγμοκ», 

επίζδξ δ βκχζδ ιαξ βζα ηδκ αθήεεζα ιπμνεί κα είκαζ απμζπαζιαηζηή «… ηζ υζα ηζ 

ακ ήλενε βζ‟ αοηήκ, ίζςξ δεκ ήηακ υθδ δ αθήεεζα» (ΑΑ 19). Ζ αθήεεζα ζοπκά είκαζ 

ακαηνεπηζηή, υπςξ αοηή πμο οπεναζπίζηδηακ μ Βεκζαιίκ Ιέζαζμξ, μ Θευθζθμξ 

Θαΐνδξ, μ Γαθζθαίμξ ηαζ μ Ιμφεδνμξ, πςνίξ ςζηυζμ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ ηαί μ 

ηνυπμξ, ιε ημκ μπμίμ ηδκ οπεναζπίγμκηαζ μζ ζοβηεηνζιέκμζ ζημπαζηέξ, δεκ αλζχκεζ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα.  Νζ αθήεεζεξ έπμοκ επίζδξ ηηδηζηυ πνμζδζμνζζιυ. πάνπμοκ μζ 

αθήεεζεξ ιαξ ηαζ μζ αθήεεζεξ  ηςκ άθθςκ, ηαζ υηακ μζ δεφηενεξ εζζαάθθμοκ ζημκ 

ηυζιμ ιαξ, ηαθμφιαζηε κα επζπεζνήζμοιε ιζα ιεηαηυπζζδ ηδξ μπηζηήξ ιαξ βςκίαξ, 

δ μπμία εα ιαξ απμιαηνφκεζ απυ ηδ γχκδ αζθάθεζαξ ημο ιζηνυημζιμο πμο 

έπμοιε ηαηαζηεοάζεζ ιε ηζξ δζηέξ ιαξ αθήεεζεξ.  Ζ δφκαιδ ηδξ απμηάθορδξ ηδξ 

αθήεεζαξ ιάξ ηαθεί, εκίμηε, κα επακαεεςνήζμοιε ηα αζχιαηα, ηα ζοκαζζεήιαηα 

ηαζ ηζξ ηονίανπεξ παναδμπέξ ιαξ.  Ζ ζηζβιή υπμο μ ηον Κακυθδξ (παππμφξ) 

«δοζημθεφεηαζ κα αμθέρεζ ιέζα ημο ηδ ζηέρδ υηζ ηαζ απυ ηδκ άθθδ υπεδ 

οπήνπακ δζςβιέκμζ» (ΑΑ 81) ή ηδξ ζοκεζδδημπμίδζδξ υηζ παηνίδα ιαξ δεκ είκαζ ηα 

πχιαηα πςνίξ ημοξ ακενχπμοξ, ζδιαημδμημφκ ιζα ηέημζα δζεφνοκζδ ημο μπηζημφ 

ημο πεδίμο.  Ζ αθήεεζα έπεζ ιζα δφκαιδ αοεοπανλίαξ ηαζ ακελανηδζίαξ απυ ηζξ 

δζηέξ ιαξ δζαεέζεζξ ηαζ επζεοιίεξ, δ μπμία μδδβεί ζε ακελέθεβηηεξ ηαηαζηάζεζξ, 

ςεχκηαξ ιαξ, ζοπκά, κα ηδκ ακηζηνίζμοιε ηαηάιαηα, υζμ ηζ ακ δεκ εέθμοιε, 

ηαεχξ ηδκ ακαβκςνίγμοιε ιέζα ζηα ιάηζα ηςκ άθθςκ πμο ιαξ ημζηάγμοκ.  (Ν 

Ηζιαήθ) «Θμφκδζε ημ ηεθάθζ παναδμιέκμξ ζηδκ αθήεεζα πμο έαθεπε μ Κεπιέη 

ιπνμζηά ημο».  Ζ αθήεεζα ακαδεζηκφεηαζ, επίζδξ, ςξ ιία ηαηά πνμζέββζζδ 

ζφθθδρδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ μπμίαξ εα πνέπεζ κα 

ακηζιεηςπίγμοιε υθα ηα εκδεπυιεκα, πςνίξ απμηθεζζιμφξ ηαζ αβηοθχζεζξ. Καξ 

ηαθεί, δδθαδή, μ ζοββναθέαξ κα ακαβκςνίζμοιε ηδκ ακηζηεζιεκζηή αθήεεζα ηςκ 

οπμηεζιεκζηχκ εεςνήζεςκ ηςκ άθθςκ, ακαβκχνζζδ δ μπμία εα ιαξ μδδβήζεζ κα 

ζοκεζδδημπμζήζμοιε ηδκ εκδεπυιεκδ οπμηεζιεκζηυηδηα ηαζ ηδξ δζηήξ ιαξ 

εεχνδζδξ ηδξ αθήεεζαξ ηαζ, έηζζ, κα απμδεπημφιε ηδ δζαδζηαζία εθέβπμο ηδξ ηαζ 

ιέζς ηδξ δζοπμηεζιεκζηυηδηαξ.  Πημ ζδιείμ αοηυ, εα έθεβε ηακείξ υηζ μ Θέιεθδξ 

ακηζιεηςπίγεζ ηδκ αθήεεζα ιε ηδ ιαηζά ημο επζζηήιμκα, μ μπμίμξ ηίπμηε δεκ 

απμηθείεζ, ακ δεκ απμδεζπηεί ιεηά απυ έθεβπμ υηζ δεκ ζζπφεζ.  πςξ ηαζ ιε ηζξ 

επζζηδιμκζηέξ αθήεεζεξ, υιςξ, δ οπμδμπή ηδξ αθήεεζαξ απυ ηδκ ημζκςκία 

ελανηάηαζ απυ ημκ ααειυ ςνζιυηδηαξ ηαζ ηδκ ροπμπκεοιαηζηή ακάπηολδ ηςκ 

ιεθχκ ηδξ.451 «Ξμζμξ έπεζ ηδ δφκαιδ κ‟ ακηέλεζ ηαζ ημ εκδεπυιεκμ ιζαξ ηέημζαξ 

                                                           
451

Ασ κυμθκοφμε, ενδεικτικά, τισ αντιδράςεισ Εκκλθςίασ και κοινωνίασ ςτθν επιςτθμονικι επανάςταςθ που 
ςυντελζςτθκε ςτθν Αςτρονομία και τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν οι Κοπζρνικοσ και Γαλιλαίοσ ςτθν 
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αθήεεζαξ; Ξνέπεζ ηαηαπχξ θαίκεηαζ κα πενζιέκμοιε θίβμ αηυιδ κα αθθάλμοκ μζ 

πενζζηάζεζξ, μ ηυζιμξ κα ανπίζεζ κα ζηέθηεηαζ αθθζχξ, κα ακανςηζέηαζ πζμ ζοπκά 

βζα ημ έκα ηαζ ημ άθθμ, πμο ιέπνζ πνζκ δεκ πενκμφζε απυ ημ ιοαθυ ημο». (ΑΑ 

260) Νοζζαζηζηά ηαζ μ Θέιεθδξ πζζηεφεζ ζηδκ ακηζηεζιεκζηή αθήεεζα. Αοηυ πμο 

ιαξ ηαθεί κα ηάκμοιε είκαζ κα ανεμφιε ζε έκα επίπεδμ, ημ μπμίμ εα επζηνέπεζ, 

ιέζς ημο εθέβπμο δζαθμνεηζηχκ απυρεςκ ηδξ αθήεεζαξ, ηδκ μθμέκα ηαζ 

ιεβαθφηενδ πνμζέββζζή ηδξ. 

Ζ αθήεεζα ιε ηηδηζηή ακηςκοιία απμηαθφπηεηαζ ςξ ηέημζα, εηπίπημκηαξ απυ ημ 

αάενμ ηδξ, υηακ ημ θςξ ηδξ ζοκείδδζδξ πέζεζ ζηζξ αθήεεζεξ ηςκ άθθςκ. Έηζζ, 

υηακ  μ Κακχθδξ ζηδ Κοηζθήκδ επζπεζνεί κα δχζεζ ηα ιπαμφθα ιε ηα ηεζιήθζα ηδξ 

ζζημνίαξ ημο θαμφ ημο ηαζ πνμζηνμφεζ ζηδκ άνκδζδ ηςκ ανπχκ κα ηα δεπημφκ ςξ 

εκζαίμ ζζημνζηυ ηεζιήθζμ, «ζημ ιοαθυ ημο απμηαθοπηυηακ ιζα άθθδ αθήεεζα απυ 

εηείκδ ζηδκ μπμία ιε πάεμξ ηαζ αοηαπάνκδζδ είπακ πζζηέρεζ μ Ηςαηείι, μ 

παππμφξ ημο ηαζ μ ίδζμξ. ηζ δ πνμζπάεεζά ημοξ  είπε έκα κυδια, είπε ζδιαζία βζα 

ηδκ ηαζκμφνβζα γςή πμο ιέζα απυ ηδ ζοιθμνά ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή βεκκζυηακ». 

«Ζ άπμρδ ηςκ άθθςκ είπε επζαθδεεί. Νζ Έθθδκεξ ηδξ Ακαημθήξ, θμζπυκ, ζηδκ 

ηαθφηενδ πενίπηςζδ, ήηακ ιυκμ έκα αλζμπμζήζζιμ ιπμοθμφηζ». (ΑΑ 319) Έηζζ 

«βζα ηάπμζα πνάβιαηα οπάνπεζ ιία αθήεεζα. Ζ αθήεεζα ηςκ άθθςκ, υηακ δεκ είκαζ 

ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ άηαζνδ, είκαζ ιία ακμδζία, ιία επζηίκδοκδ ζοπκά 

ακμδζία». (ΑΑ 333) Ζ πνμδβμφιεκδ επζζήιακζδ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα 

ηναβζηυηδηα ηαζ ιζα εζνςκεία, ηαεχξ ζε μθυηθδνδ ηδκ αθήβδζδ είκαζ ειθακήξ δ 

εέζδ ημο ζοββναθέα ζημ ενχηδια ζπεηζηά ιε ημ πχξ πνέπεζ κα ζηέηεηαζ έκαξ 

ζζημνζηυξ απέκακηζ ζηδκ αθήεεζα ή έζης ηδκ εκδεπυιεκδ αθήεεζα. Ζ ζζημνζηή 

αθήεεζα δζαεέηεζ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ πνέπεζ κα ζοκάβεηαζ ηαηυπζκ 

ειπενζζηαηςιέκδξ ελέηαζδξ υθςκ ηςκ ιανηονζχκ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ.  Δπμιέκςξ, 

υθεξ μζ ιανηονίεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο πνμκζημφ ηδξ Αθχζεςξ, εα 

πνέπεζ κα δζενεοκχκηαζ ηαζ υπζ κα απμννίπημκηαζ, υηακ πνμζηνμφμοκ ζηζξ 

ηαεζενςιέκεξ αθήεεζεξ.  

Ν Θέιεθδξ πνδζζιμπμζεί ηδκ έκκμζα ηδξ αθήεεζαξ, ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ δζαζηάζεζξ 

πμο ηδξ πνμζδίδεζ ηαζ ιε ημοξ πμζηίθμοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ αοηή 

ειθακίγεηαζ ζηδ γςή ηςκ ακενχπςκ, εη ηςκ έζς ή εη ημο πενζαάθθμκηυξ ημοξ, 

ηαθχκηαξ ιαξ ζε ιζα ιεηαηυπζζδ ηδξ μπηζηήξ ιαξ βςκίαξ.  Θζ αοηυ, βζαηί, ζοπκά, 

μζ πμθςηζηέξ ζηναηεφζεζξ ζε ακηίεεηα ζηναηυπεδα είκαζ ζοκέπεζα ηδξ απμοζίαξ 

εκζοκαίζεδζδξ.  Γίπμθα, υπςξ Ρμφνημζ - Έθθδκεξ, Ξνυζθοβεξ - Ληυπζμζ, Straight 

- Gay,      Βαζζθζημί - Βεκζγεθζημί, Λμιζιυθνμκεξ – αιθζζαδηίεξ, Δεκζηυθνμκεξ - 

Θμιιμοκζζηέξ, ακηζιεηςπίγμκηαζ απυ ημκ ζοββναθέα ςξ απμηέθεζια  εθθείιιαημξ 

δδιμηναηίαξ, δ μπμία εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ ημ πθαίζζμ ζοκεκκυδζδξ ηαζ 

ζοκάκηδζδξ ιε ηζξ αθήεεζεξ ηςκ άθθςκ. Ρμ έθθεζιια δδιμηναηίαξ μδδβεί 

πεναζηένς ηαζ ζηδκ απχθεζα δεζηήξ ζοκείδδζδξ, ηαεχξ μζ αθήεεζεξ ηςκ άθθςκ 

δαζιμκμπμζμφκηαζ ιέζα απυ ηζξ δζπαζηζηέξ ακηζπαναεέζεζξ. Ζ επίπηςζδ αοηή ζηδκ 

                                                                                                                                                                                     
κοινοποίθςθ των ποριςμάτων των ερευνϊν τουσ. Ι  ακόμα τθν τρζχουςα ςυηιτθςθ μεταξφ των  ‘Creationists’ 
και ‘Evolutionists’ αναφορικά με τθν θλικία του κόςμου και τθ δθμιουργία του. 
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δεζηή ζοβηνυηδζδ ημο αηυιμο δζαθαίκεηαζ ζημ δεζηυ μθίζεδια ηδξ πνμδμζίαξ, 

ζημ μπμίμ οπμπίπηεζ δ ζφγοβμξ ημο ήνςα, Δοβεκία, κμιίγμκηαξ υηζ απμηθείμκηαξ, 

ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, ημοξ εηθναζηέξ ιζαξ εέζδξ, δ μπμία πανμοζζάγεηαζ ςξ 

εκάκηζα, πνμζηαηεφεζ ηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή.  Ζ πενί ημο ακηζεέημο 

πνμααθθυιεκδ απυ ημκ ζοββναθέα άπμρδ, δζαηοπχκεηαζ απυ ηδκ απθμσηή αθθά 

ηαζ ιε «ηεηνάβςκδ θμβζηή» Αιενζηακίδα, δ μπμία εέθεζ υθεξ ηζξ αθήεεζεξ κα 

πςνμφκ ιέζα ζε ιία θζθεθεφεενδ δδιμηναηία. (ΑΑ 480) 

Δηηυξ απυ ημοξ  αίαζμοξ ηνυπμοξ ηδξ απμηάθορδξ ή ηδξ ακαηνμπήξ ηδξ αθήεεζαξ, 

υπμο, ακαβηαζηζηά ηαζ αεέθδηα, πνμζηνμφμοιε πάκς ζηζξ αθήεεζεξ ηςκ άθθςκ, 

μζ μπμίεξ πανειααίκμοκ δοκαιζηά ζηδ γςή ιαξ ηαζ ηδ κμμηνμπία ιαξ ηαζ ηδκ 

αθθάγμοκ, μ ζοββναθέαξ πνμδζαβνάθεζ, ιε ηζξ ακαθμνέξ ημο ζηδ δδιμηναηία, ημ 

πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ ζοθθεζημονβμφκ ηαζ ζοκοπάνπμοκ μζ δζαθμνεηζηέξ 

αθήεεζεξ ηαζ, εκηέθεζ, δ δζαθμνεηζηυηδηα, έπμκηαξ ζηναιιέκμ ημ αθέιια ημο ζηζξ 

πνμηθήζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ δεζημθζθμζμθζηήξ 

ηαζ εεζιζηήξ ζηεοήξ ημο αηυιμο, ημ μπμίμ ηαθείηαζ κα ηζξ ακηζιεηςπίζεζ.  

Νθμηθδνχκμκηαξ, μ ζοββναθέαξ επακένπεηαζ ζημ δζαπνμκζηυ ηαζ ιμκίιςξ 

επακενπυιεκμ πνυαθδια ηδξ θαθηίδεοζδξ ηςκ ακηζηεζιεκζηχκ ηνυπςκ 

πνμζέββζζδξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ αθδεεζχκ, υηακ ηα δεδμιέκα ημοξ, ςξ 

εκδεπυιεκεξ αθήεεζεξ, ζοβηνμφμκηαζ ιε ηαεζενςιέκεξ αθήεεζεξ, μζ μπμίεξ 

εεςνμφκηαζ απυθοηεξ. 

Ρμ ιοεζζηυνδια ηεθεζχκεζ, υπςξ πνμακαθένεδηε, ιε πνμζηθδηήνζμ γςκηακχκ ηαζ 

κεηνχκ ζε ιζα ζοκάκηδζδ, δ μπμία ελζζμννμπεί ηδκ απμοζία ηδξ ημζκςκζηήξ 

απμδμπήξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ιε ηδκ πναβιάηςζή ηδξ ζηδ ζθαίνα ημο 

ζδζςηζημφ αίμο, υπμο μζ ακηζπαναεέζεζξ ελμιαθφκμκηαζ, ηαεχξ ημ ζοκαίζεδια 

επζδνά ηαεμνζζηζηά ζηζξ ζπέζεζξ, αιαθφκμκηαξ ηζξ ακηζεέζεζξ. Αξ ιδκ λεπκάιε, 

άθθςζηε, υηζ ήηακ ημ ζοκαίζεδια ηδξ θζθίαξ ακάιεζα ζημκ Κακυθδ ηαζ ημκ 

Αοβένδ εηείκμ ημ μπμίμ ημοξ αμήεδζε κα δεπημφκ μ έκαξ ημκ άθθμ υπςξ ήηακ, 

δδθαδή ςξ θμνείξ δζαθμνεηζηχκ αθδεεζχκ, εκχ δ απμοζία ημο ίδζμο 

ζοκαζζεήιαημξ μδήβδζε ηδκ Δοβεκία ζηδκ δζάννδλδ ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ ηαζ 

ηεθζηά ζηδκ ηαηαζηνμθή ηαζ ηδξ ίδζαξ ςξ ιέθμοξ ηδξ ημζκςκίαξ.  Ζ θέλδ «ηνίια» 

ςξ ζπυθζμ βζα ηδκ απμοζία ημο Αοβένδ ζηδκ ηεθζηή ζφκαλδ απδπεί ηα ακαθθμίςηα 

ζοκαζζεήιαηα ημο ήνςα πνμξ ημκ παθζυ ημο θίθμ, ηαεχξ αβκμεί ημ αίια πμο έπεζ 

ποεεί ακάιεζά ημοξ ηαζ ημ μπμίμ ελδβεί ηδκ απμιάηνοκζδ ημο Αοβένδ απυ ηδ γςή 

ημο Κακυθδ.  

Ρμ ζοβηεηνζιέκμ ιοεζζηυνδια ηαηαδεζηκφεζ, ιε έκακ αηυιδ ηνυπμ, υηζ δ 

ιοεμπθαζία ιπμνεί, μνζζιέκεξ θμνέξ, κα ιαξ πνμζηαθεί κα εβηαηαθείρμοιε ηδ 

γχκδ αζθαθείαξ, ηδκ μπμία ιαξ πανέπμοκ μζ παβζςιέκεξ ή πνμζθζθείξ ακηζθήρεζξ 

ηαζ «αθήεεζεξ» ιαξ, επζηνέπμκηάξ ιαξ κα εζζδφζμοιε, ζηζξ ζηέρεζξ, ηζξ ζδέεξ, ηα 

υκεζνα ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ιοεζζημνδιαηζηχκ δνχςκ ηαζ, ζοκαηυθμοεα, 

ηαεζζηχκηαξ ιαξ ημζκςκμφξ ζηα ζοκαζζεήιαηα, ηα μπμία ιαηαζχζεζξ, ακαηνμπέξ, 

απχθεζεξ, ακηαπμδυζεζξ, αθθά ηαζ δζηαζχζεζξ ηαζ ακηαιμζαέξ βεκκμφκ ζ‟ αοημφξ, 

ηαθχκηαξ ημοξ ηαζ ηαθχκηαξ ιαξ κα λεαμθεοημφιε, κα αιθζζαδηήζμοιε, κα 
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ακαεεςνήζμοιε, κα επζαεααζχζμοιε, κα ακαζηεοάζμοιε, κα απμννίρμοιε ή κα 

ειπεδχζμοιε, αθθά, ζε ηάεε πενίπηςζδ, κα ειααεφκμοιε ηαζ κα δζεονφκμοιε ηα 

υνζα ηδξ ακηίθδρδξ, ηδξ δζάηνζζδξ ηαζ ηδξ εοαζζεδζίαξ ιαξ, ελμπθίγμκηάξ ιαξ, 

έηζζ, ιε ζηακυηδηεξ, μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ ζακ ιμπθμί ηδξ πκεοιαηζηήξ ιαξ 

ζοβηνυηδζδξ.  Πε ηακέκα άθθμ πεδίμ δεκ ημ ηαημνεχκεζ αοηυ ηαθφηενα δ 

θμβμηεπκία απυ ημ πεδίμ ηδξ δεζηήξ ιαξ δζαιυνθςζδξ, ιζαξ δζάζηαζδξ ημο είκαζ 

ιαξ, ζηδκ μπμία επζδνμφκ  βκςζηζηέξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ πανάιεηνμζ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ, μζ μπμίεξ είκαζ  έκηεπκα ζθονδθαηδιέκεξ απυ ηζξ αθδβδιαηζηέξ 

ηεπκζηέξ ηαζ μζ μπμίεξ δζαιμνθχκμοκ ηζξ ζδέεξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα, δζαπθάεμκηαξ  

παναηηήνεξ ηαζ δνάζεζξ, ιέζς ηςκ μπμίςκ ιαξ ηαθμφκ κα βίκμοιε ιένμξ αοηήξ 

ηδξ ιοεμπθαζίαξ, ηαεχξ ιαξ ηαεζζημφκ   ηδαληθά ελεκεξσκέλνπο παναηδνδηέξ 

ηδξ. 

Ν ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ Θέιεθδξ πεζνίγεηαζ  ηδκ έκκμζα ηδξ αθήεεζαξ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ένβμ πνμζθένεζ ημ έδαθμξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ιζαξ ηέημζαξ 

επίδναζδξ ημο ιοεζζημνήιαημξ ζηδκ δεζημδζακμδηζηή ζοβηνυηδζδ ημο αηυιμο. Ζ 

αθήεεζα πμο ημκ  απαζπμθεί δεκ είκαζ, υπςξ πνμακαθένεδηε, δ αθήεεζα δ μπμία 

εβείνεζ αλζχζεζξ ηαεμθζηυηδηαξ ηαζ απυθοηδξ ακαβηαζυηδηαξ.  Ξνυηεζηαζ βζα 

αθήεεζεξ οπμηεζιέκςκ, ηα μπμία δεζιεφμκηαζ απυ ζζημνζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ 

βεςβναθζηέξ ζοβηονίεξ ηαζ ηα μπμία ηαθμφκηαζ κα ακαβκςνίζμοκ υηζ ημ ζφκμθμ 

ηςκ απυρεςκ, μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκ ημκ ιζηνυημζιυ ημοξ, δεκ οπμζηδνίγεηαζ απυ  

ηακεκυξ είδμοξ οπενααηζηή ηεηιδνίςζδ, πανά ιυκμ απυ ιία ζοβηεηνζιέκδ 

οπμηεζιεκζηή μπηζηή βςκία. Ν ηυζιμξ, υπςξ ημκ ακηζθαιαάκμκηαζ, είκαζ 

δζαπμηζζιέκμξ ηαζ παναιμνθςιέκμξ απυ ζδεμθμβήιαηα, ηα μπμία μδδβμφκ ζε 

ιμκμιενείξ, πενζμνζζιέκεξ ηαζ δζαεθαζιέκεξ εεάζεζξ ημο.  Ζ ίδζα δ εκκμζμθμβζηή 

ημοξ ζηεοή ηαεζζηά εθθζπή ηδ εέαζδ ημο ηυζιμο ηαζ, ςξ εη ημφημο, ηδκ 

ηαηακυδζδ ηςκ υνςκ δνάζδξ ημοξ, ςξ απάκηδζδ ζηζξ πνμηθήζεζξ ηδξ ζζημνζηήξ 

ζοβηονίαξ.  Ζ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ πενζμνζζιχκ ζηζξ αλζχζεζξ βζα ηδκ 

ηαεμθζηυηδηα ηδξ αθήεεζαξ, ηδκ μπμία οζμεεηεί μ ηαεέκαξ ιαξ, επζηοβπάκεηαζ, 

υηακ εηηεεμφιε, ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ, υπςξ επζζδιάκεδηε, ζηζξ αθήεεζεξ ηςκ 

άθθςκ.  Ζ φπανλδ ημο πεζνμβνάθμο ζημ ζοβηεηνζιέκμ ιοεζζηυνδια, ημ μπμίμ 

απεζθεί κα ηζκάλεζ ζημκ αένα έκακ απυ ημοξ πνμζθζθέζηενμοξ ιφεμοξ 

ζοβηνυηδζδξ ηδξ κεμεθθδκζηήξ εεκζηήξ ζοκείδδζδξ, πανέπεζ ζημ ζοββναθέα ηδκ 

εοηαζνία κα ακαδείλεζ ημοξ ηαηάθθδθμοξ ηνυπμοξ, ιε ημοξ μπμίμοξ είκαζ δοκαηυκ 

κα πεζνζζημφιε ηαζ κα ακηζιεηςπίζμοιε υθα ηα αζηήιαηα βζα ηδκ αθήεεζα.  Ν 

ζζπονζζιυξ υηζ έκα βεβμκυξ είκαζ αθδεέξ, είκαζ πάκηα έκα εκδεπυιεκμ, ιία 

ιανηονία, δ μπμία πνέπεζ κα εηηίεεηαζ ζημ θςξ ηαζ κα ελεηάγεηαζ ιε ζφβπνμκεξ 

ιεευδμοξ, μζ μπμίεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ επζζηδιμκζηή επάνηεζα.  Γζα ημκ Θέιεθδ 

δ αιθζαμθία είκαζ ζφιθοηδ ζε μπμζεζδήπμηε εεςνήζεζξ, ηςκ μπμίςκ μ έθεβπμξ 

επζπεζνείηαζ ιέζα απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ ζπεηζηχκ εέζεςκ ηςκ άθθςκ.  Ζ 

ακαβκχνζζδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ ιζαξ ηέημζαξ πναηηζηήξ, πνμηεζιέκμο βζα ημκ 

έθεβπμ ηςκ αθδεεζχκ ιαξ ειπενζέπεζ ηδκ οπυννδηδ παναδμπή, εη ιένμοξ ημο 

ζοββναθέα, βζα ηδ δοκαηυηδηα πμθθαπθμφ ηνυπμο εέαζδξ ηδξ αθήεεζαξ, ιζα 

δοκαηυηδηα, ηδκ μπμία εεςνεί ζφιθοηδ ζηδ  νέμοζα ηαζ πμθθαπθχξ 

επδνεαγυιεκδ πναβιαηζηυηδηα, δ μπμία ζοβηνμηεί ημ πεδίμ δνάζδξ ημο 
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ακενχπμο. Ρμ απμηέθεζια εκυξ ηέημζμο εθέβπμο ιπμνεί κα είκαζ επακααεααίςζδ 

ή δζυνεςζδ ηςκ ανπζηχκ ημπμεεηήζεχκ ιαξ, υπςξ μ ίδζμξ επζζδιαίκεζ ζε 

ζοκέκηεολή ημο ζηδκ εθδιενίδα Θαζεκεξηλή ζηζξ 9/11/2008.  Ακαβηαίμ πθαίζζμ 

αοηχκ ηςκ δζενεοκήζεςκ απμηεθεί, ηαηά ημκ Θέιεθδ, ημ αλζαηυ πενίβναιια ηδξ 

Γδιμηναηίαξ, εηηυξ ημο μπμίμο δεκ κμείηαζ κα θαιαάκεζ πχνα αοηή δ 

δζαπναβιάηεοζδ. 

Ζ αιθζαμθία ηαζ δ εκζοκαίζεδζδ (ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ελέηαζδξ ηδξ αθήεεζαξ ημο 

άθθμο) είκαζ βζα ημκ Θέιεθδ ηα ζοζηαηζηά ζημζπεία, ηα μπμία εα «οθάκμοκ», ηαζ 

ζηδκ εθθδκζηή ημοθημφνα, ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ «ζοκεκκυδζδξ» ηαζ ηδξ 

«ηαηακυδζδξ» ημο άθθμο, βζα κα πνδζζιμπμζήζς ηζξ θέλεζξ ημο ίδζμο ζηδκ ίδζα 

ζοκέκηεολδ.  

Ακαθμνζηά ιε ηδκ ζζημνία, δ άπμρδ  ηδκ μπμία πνμαάθθεζ ιέζα απυ ημ 

παναηηήνα ηδξ βζαβζάξ ηαζ ηςκ ζζημνζχκ πμο δζδβείηαζ, αθήκμκηαξ πάκημηε «έκα 

κυδια, ιζα ζδέα κα αβεζ ζηδκ επζθάκεζα, έκα ιήκοια πμο εα ιπμνμφζε κα 

ηανπίζεζ ζημ ιοαθυ υζςκ ηζξ είπακ αημφζεζ» ιαξ πανέπεζ ημ πνυηοπμ ηδξ 

ζζημνζηήξ αθήβδζδξ. Ρμ πνυηοπμ αοηυ παναπέιπεζ ζε ιζα ζζημνία ηςκ 

δζδαβιάηςκ ηαζ υπζ ηςκ απμζηεζνςιέκςκ βεβμκυηςκ.  ιμζα, εα έθεβε ηακείξ ηαζ 

ημ ιοεζζηυνδια ημο Θέιεθδ, ςξ αθήβδζδ ηαζ ελζζηυνδζδ, δ μπμία δζαηνέπεζ ηδκ 

πενίμδμ 1923-1958, ιαξ ηαθεί, υπζ ιυκμ κα ηαοηζζημφιε ιε ημοξ ήνςεξ, 

πνμζπαεχκηαξ κα ημοξ ηαηακμήζμοιε ηαζ πναβιαημπμζχκηαξ, ιε αοηυκ ημκ 

ηνυπμ, ιζα εκζοκαίζεδζδ πνχημο επζπέδμο ςξ ακαβκχζηεξ, αθθά, ιέζα απυ ηζξ 

πμθθαπθέξ ιεηαημπίζεζξ ηδξ μπηζηήξ ηςκ ίδζςκ ηςκ δνχςκ, κα μθμηθδνχζμοιε 

ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ ζε έκα δεφηενμ επίπεδμ, ηαεχξ ηαθμφιαζηε κα 

επακελεηάζμοιε ηζξ δζηέξ ιαξ αθήεεζεξ, ιέζα απυ ηζξ αθήεεζεξ ηςκ άθθςκ. 

ζμ ηαζ ακ δεκ ιπμνεί ηακείξ κα δζαθςκήζεζ ιε ημ δζαβναθυιεκμ, πμθζηζηά μνευ, 

πθαίζζμ ακμπήξ ηαζ ηαηακυδζδξ, ημ μπμίμ πνμτπμεέηεζ δ ημζκςκζηή ζοκφπανλδ, 

ζε ιζα επμπή, δ μπμία παναηηδνίγεηαζ, ηονίςξ, απυ ηδκ επέθαζδ ηδξ 

παβημζιζμπμίδζδξ, ηαζ υζμ ηζ ακ ακαβκςνίγμοιε ηζξ ανεηέξ ηαζ ηδκ αδήνζηδ 

ακαβηαζυηδηα κα απμιαηνοκεεί ημ εκδεπυιεκμ ιζαξ αηυιδ ιμνθήξ θακαηζζιμφ, μ 

μπμίμξ εα ααδίγεζ δίπθα ζημ ενδζηεοηζηυ, αθθά,  αοηή ηδ θμνά, εα έπεζ 

εεκζηζζηζηυ παναηηήνα, μ μπμίμξ εα αηφνςκε, ιε έκακ αηυιδ ηνυπμ, ηδ 

δοκαηυηδηα εζνδκζηήξ ζοκφπανλδξ ηςκ θαχκ, δεκ ιπμνμφιε, ςζηυζμ, κα 

πανααθέρμοιε ηδ δοζημθία, δ μπμία δζαθαίκεηαζ κα οπάνπεζ ζημκ έθεβπμ ηςκ 

πεπμζεήζεχκ ιαξ.  Ζ πνμηεζκυιεκδ θφζδ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

απυρεςκ-αθδεεζχκ, πςνίξ ηδκ φπανλδ ηάπμζςκ ηαεμδδβδηζηχκ ανπχκ, δφζημθα 

ιπμνεί κα ιαξ ελαζθαθίζεζ ηδκ απαζημφιεκδ ακηζηεζιεκζηυηδηα βζα ηδκ έηθναζδ 

ηνίζεςκ ηαζ ζοβηνίζεςκ. Ζ απμδμπή ηςκ δδιμηναηζηχκ ανπχκ ηαζ εεζιχκ 

πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα εκυξ απαναίηδημο οπυααενμο, υπζ υιςξ ηαζ ηα ηνζηήνζα 

εθέβπμο.  Ν ζοββναθέαξ παναπέιπεζ ζηα ζοκαζζεήιαηα αβάπδξ, θζθίαξ ηαζ 

ζοκαδέθθςζδξ, ηα μπμία, ακαιθζζαήηδηα, δζεοημθφκμοκ ηαζ δζεοημθφκμκηαζ απυ 

ηδκ απμοζία δζαπςνζζηζηχκ βναιιχκ ηαζ απμηθεζζιχκ, απυ ημ ζδιείμ αοηυ ηαζ 

πένα υιςξ, πνμηεζιέκμο κα δζαιμνθχζμοιε πεπμζεήζεζξ ηαζ κα οζμεεηήζμοιε 
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έκακ μνζζιέκμ ηνυπμ γςήξ, ιαξ είκαζ απαναίηδημ έκα ζαθέζηενμ ηαζ πζμ 

ελεζδζηεοιέκμ πθαίζζμ απυ αοηυ ηδξ δζαηφπςζδξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηαζ ηςκ 

οπμπνεχζεςκ ημο πμθίηδ.  Ρμ ενχηδια, ημ μπμίμ ακαηφπηεζ εδχ, είκαζ ακ ηα 

ιοεζζημνήιαηα, ιε ηδκ αδνή ζηζαβνάθδζδ παναηηήνςκ, ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

ζηάζεζξ ηαζ επζθμβέξ γςήξ, ιπμνμφκ κα ιαξ αμδεήζμοκ κα λεπενάζμοιε ημ 

δζαθαζκυιεκμ ηίκδοκμ κα παεμφιε ιέζα ζε έκα ηοηεχκα ζπεηζημηναηίαξ, υηακ 

ηαθμφιαζηε κα απμθαζίζμοιε. Κε άθθα θυβζα, είκαζ δοκαηυκ δ ιεηαηυπζζή ιαξ 

ζημ ημζιμείδςθμ, ζηζξ ζηέρεζξ, ζηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ζηζξ επζθμβέξ γςήξ ηςκ 

δνχςκ ηδξ ιοεμπθαζίαξ, κα ιαξ πνμθοθάλεζ απυ θακαηζζιμφξ, απμηθεζζιμφξ, 

δζπαζιμφξ ηαζ ηυζμοξ άθθμοξ –ζζιμφξ, μζ μπμίμζ οπμζηάπημοκ ηα εειέθζα ηδξ 

ανιμκζηήξ ζοκφπανλδξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ιαξ ζηενμφκ ηδκ 

εοηαζνία κα εηθνάζμοιε, κα επζηφπμοιε ηαζ κα πναβιαηχζμοιε έκακ 

ζηακμπμζδηζηυ, ακ υπζ εοηοπζζιέκμ ηνυπμ γςήξ;  

Ν ζοββναθέαξ δεκ είβεζ, άιεζα ημοθάπζζημκ, αοηυ ημ πεδίμ πνμαθδιαηζζιμφ.  

Υζηυζμ, ημ βεβμκυξ υηζ ημ ίδζμ ημ ένβμ ηαζ ηα εέιαηα ηαζ μζ ηαηαζηάζεζξ πμο 

ακαθφμκηαζ, ηαεχξ ηαζ μζ ζηάζεζξ, μζ επζθμβέξ ηαζ δ αίςζή ημοξ απυ ημοξ ήνςεξ, 

οπενααίκμοκ ημοξ υπμζμοξ ζηυπμοξ εέηεζ ανπζηά μ ζοββναθέαξ, είκαζ ιία απυ ηζξ 

λεπςνζζηέξ ηαζ πμθφηζιεξ δζαζηάζεζξ ηδξ θμβμηεπκίαξ.  Ρα πνυζςπα, έπμκηαξ 

ανπζηά απμηηήζεζ γςή, ειπθέημκηαζ ζε έκακ απ‟ εοεείαξ δζάθμβμ ιε ημκ 

ακαβκχζηδ, εκ είδεζ εζςηενζημφ ιμκμθυβμο, ηαεχξ μ ακαβκχζηδξ ακαζημπάγεηαζ 

ηζξ ζηέρεζξ ημο ήνςα, πςνίξ, ςζηυζμ, κα πάκεζ ημκ εαοηυ ημο, πανέπμκηαξ, ιε 

αοηυκ ημκ ηνυπμ, ζημκ ήνςα ηδ δοκαηυηδηα εκυξ ακηίθμβμο, μ μπμίμξ θακεάκεζ 

ιέζα ζημ ιμκυθμβυ ημο.  Πημ πθαίζζμ αοημφ ημο ιμκμθυβμο, μ ακαβκχζηδξ 

ακαζημπάγεηαζ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ζοκαζζεάκεηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ήνςα, αζχκεζ 

ηζξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ γςήξ ημο, ζε υθδ ημοξ ηδκ πμθοπθμηυηδηα, ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ 

ηςκ επζθμβχκ ημο. Γεκ παφεζ, υιςξ, κα δζαηδνεί ηδκ ηαοηυηδηά ημο ηαζ, έηζζ, 

ακαπυθεοηηα κα πνμααίκεζ ζε αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ ηςκ ιοεζζημνδιαηζηχκ 

πνάλεςκ.  Ποιααίκμοκ, θμζπυκ, δφμ πνάβιαηα. Ν ακαβκχζηδξ δζεονφκεζ ημκ 

μνίγμκηα ηδξ ηαηακυδζήξ ημο, υηακ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ 

ζοκδέμκηαζ ηαζ ιε ηδ  δζηή ημο γςή, εκχ, ηαοηυπνμκα, εθέβπεζ ηζξ πεπμζεήζεζξ ημο 

αθέπμκηάξ ηζξ κα δμηζιάγμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιε επζηοπία ή 

απμηοπία.  Πημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ιπμνεί κα ακζπκεοεεί έκα αλζαηυ πθαίζζμ, 

πανυθμ πμο δεκ είκαζ πνμηεναζυηδηα ημο ζοββναθέα.  Ζ  ζοκμπή ηδξ μζημβέκεζαξ, 

ηδκ μπμία μ πνςηυημημξ βζμξ πνμζπαεεί κα πενζθνμονήζεζ, απμηνφπημκηαξ απυ 

ημκ παηένα ημο ημ δεζηυ μθίζεδια ηδξ ιδηέναξ ημο, ηδκ πνμδμζία, ακηακαηθά 

ηδκ αλία πμο απμδίδεηαζ ζηδκ μζημβέκεζα, αλία δ μπμία επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηδ 

θνμκηίδα ηςκ μζημβεκεζαηχκ ζπέζεςκ αθθά ηαζ ημ ζεααζιυ ηςκ μζηείςκ 

πνμζχπςκ.  Ζ θζθία, επίζδξ, είκαζ ιία αλία δ μπμία ακαδεζηκφεηαζ ζε δζάθμνεξ 

θάζεζξ ηδξ αθήβδζδξ, υπςξ αοηή ιεηαλφ ημο Ηζιαήθ ηαζ ημο Καπιμφη, ζημ 

πνχημ ιένμξ, εηείκδ ιεηαλφ ημο Κακυθδ ηαζ ημο Αοβένδ ηαζ ημο Ηςαηείι ηαζ ηδξ 

αιενζηακίδαξ ζημ δεφηενμ ιένμξ αθθά ηαζ ημο Κακυθδ ηαζ ηδξ Ομφζαξ ζε 

μθυηθδνμ ημ ένβμ.  Δπίζδξ, μ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ παηνίδαξ ηαζ ηδξ ζζημνίαξ 

είκαζ αλζαηά θμνηζζιέκμξ, εκχ ηονίανπδ εέζδ ζημ ιοεζζηυνδια ηαηέπεζ δ αλία 

πμο απμδίδεηαζ ζηδκ ακμπή ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ, ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 
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εκζοκαίζεδζδξ, δ μπμία θεζημονβεί ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ηςκ δνχςκ ιεηαλφ ημοξ.  

Αοηή δ δζαδζηαζία ζθονδθαηεί ηζξ ζπέζεζξ ημο ήνςα ιε ημοξ «επενμφξ», αοηή 

ηαεμνίγεζ ηαζ ηδκ ηνίζζιδ απυθαζδ ημο βζμο ημο ήνςα, υηακ ζηέηεηαζ απέκακηζ 

ζημ δίθδιια ακ εα ακαημζκχζεζ ή υπζ ηζξ ένεοκεξ ηαζ ηζξ ζδέεξ ημο.  Ζ ηενάζηζα 

δοκαιζηή ηαζ ημ απενζυνζζημ εφνμξ εθανιμβήξ αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, ηαεχξ ηδκ 

παναημθμοεμφιε κα πναβιαημπμζείηαζ ζημκ ηυζιμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ, είκαζ πμο 

ιαξ πείεεζ υηζ δ ζηακυηδηα ηδξ εκζοκαίζεδζδξ απμηεθεί έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα 

εειέθζα ηδξ δεζηήξ ζοκφπανλδξ ηςκ ακενχπςκ, ηυζμ ζε ημζκςκζηυ υζμ ηαζ 

δζαπνμζςπζηυ επίπεδμ.  Ρμκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ πμοεεκά δεκ ηα αζχκμοιε πθδνέζηενα, πανά ιέζα απυ ημ νυθμ ημκ 

μπμίμ ηαθμφιαζηε κα παίλμοιε ςξ ακαβκχζηεξ νεαθζζηζηχκ ιοεζζημνδιάηςκ 

παναηηήνςκ.  Αοηή είκαζ ιζα δζάζηαζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ, δ μπμία λεθεφβεζ απυ ηα 

υνζα ιζαξ θμβμηεπκζηυηδηαξ εεζιζηά πνμζδζμνζζιέκδξ. πάνπεζ δ δοκαηυηδηα μζ 

ζοββναθείξ ηςκ νεαθζζηζηχκ ιοεζζημνδιάηςκ, υπζ απθχξ κα ιαξ ηαθέζμοκ, ιέζς 

ηδξ αθδβδιαηζηήξ ημοξ ηεπκζηήξ, κα ηαοηζζημφιε ιε ημοξ ήνςέξ ημοξ, αθθά ηαζ 

κα ιαξ δζδάλμοκ ημκ ηνυπμ ηαζ ημ εφνμξ ηδξ εθανιμβήξ αοηήξ ηδξ πναηηζηήξ ιε 

ηδκ οζμεέηδζδ πανυιμζαξ ζηάζδξ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ήνςέξ ημοξ, υπςξ είδαιε 

κα βίκεηαζ ηαζ ζηα ένβα ημο McEwan.  Κε αοηυκ ημκ υπζ ηαζ ηυζμ αοημκυδημ 

ηνυπμ ζοιαάθθεζ δ θμβμηεπκία ζηδκ δεζηή ηαθθζένβεζα ημο αηυιμο εηπαζδεφμκηαξ 

ημοξ ακαβκχζηεξ ζ‟ έκακ απυ ημοξ ααζζημφξ ιμπθμφξ ελαζθάθζζδξ ηδξ ανιμκζηήξ 

ζοκφπανλδξ  ηςκ ακενχπςκ.  

Ακαηεθαθαζχκμκηαξ, ηαζ βζα κα επζζηνέρμοιε ηαζ πάθζ ζημ πθαίζζμ πμο εέηεζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ιοεζζηυνδια, εα θέβαιε υηζ δ απμζπαζιαηζηυηδηα ηςκ επί ιένμοξ 

βκςζηζηχκ ηαηαηηήζεςκ ηαζ δ ηαηά πνμζέββζζδ δοκαηυηδηα ηαηάηηδζδξ ηδξ 

«αθήεεζαξ», δ μπμία αθήκεηαζ κα εκκμδεεί ςξ ιμκαδζηή εηδμπή ηδξ δοκαηυηδηαξ 

εηθμνάξ αλζμθμβζηχκ ηνίζεςκ ιε αλζχζεζξ αθήεεζαξ ζημ πθαίζζμ ζοβηνυηδζδξ 

εκυξ μνεμφ ηνυπμο γςήξ, δζαβνάθμοκ ημοξ δοκαιζημφξ υνμοξ δζαιυνθςζδξ ημο 

πεδίμο δνάζδξ ημο οπμηεζιέκμο.  Νζ ηαεμδδβδηζηέξ πμθζηζηέξ ηαζ δεζηέξ  ανπέξ,  

ηαεμθζηέξ ηαζ αημιζηέξ, είκαζ απαναίηδημζ υνμζ μζ μπμίμ εθέβπμοκ, αθθά ηαζ 

εθέβπμκηαζ απυ ηζξ απμθάζεζξ ηαζ ηζξ επζθμβέξ ημο αηυιμο ζε ιία 

παβημζιζμπμζδιέκδ ημζκςκία, δ μπμία δζανηχξ ακακεχκεηαζ ιε κέεξ ζηάζεζξ γςήξ 

ηαζ μπηζηέξ βςκίεξ.  
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12.2 Η ζσκθωλία ηωλ ολείρωλ. Σα όλεηξα ζαλ θαθόο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο θαη θαζξέθηεο ηεο ηδενινγίαο 

 

Θαζ ζε αοηυ ημ ηεθεοηαίμ ιοεζζηυνδια ημο Θέιεθδ, υπςξ ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ, 

δζάιεζμξ ιεηαλφ ζοββναθέα ηαζ ακαβκχζηδ είκαζ έκαξ πακημβκχζηδξ αθδβδηήξ. 

Ν ζοββναθέαξ  πνμζπαεεί κα ζηζαβναθήζεζ ιε επάνηεζα ηαζ παναζηαηζηυηδηα 

ημοξ ηεκηνζημφξ ημο ήνςεξ χζηε κα δζεοημθφκεζ ηδ ζοιιεημπή ημο ακαβκχζηδ 

ζηδ ιοεζζημνδιαηζηή δνάζδ. 

Ξανυθμ πμο ηα υκεζνα απμηεθμφκ ημκ ηαιαά ημο ιοεζζημνήιαημξ ηαζ ημ πθαίζζμ 

δνάζδξ ηςκ «δνχςκ», δ δζηαζμζφκδ ηαζ δ αβάπδ είκαζ μζ αλίεξ, μζ μπμίεξ 

ειπκέμοκ ηδ δνάζδ ηςκ δνχςκ εηείκςκ, μζ μπμίμζ επζπεζνμφκ κα ελμοδεηενχζμοκ 

υ,ηζ ποδαίμ ηαζ άεθζμ ανίζηεηαζ ζημκ πενίβονμ ή ημ άιεζμ πενζαάθθμκ ημοξ. 

Νζ θέλεζξ «ιάβεοε», «θυαζγε» ηαζ «έζενκε», ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζεί μ 

ζοββναθέαξ, απυ ηδκ ανπή, ζημ ένβμ, απμδίδμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ 

ιδηένα /βζαβζά, ανπδβυξ ηδξ δζεονοιέκδξ μζημβέκεζαξ πνδζζιμπμζμφζε ηα υκεζνά 

ηδξ, πνμηεζιέκμο κα αζηεί ελμοζία ηαζ κα απμδοκαιχκεζ μπμζεζδήπμηε 

ακηζζηάζεζξ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημο πενίβονμφ ηδξ. 

Ρμ όλεηξν εδχ, υπςξ ηαζ δ αιήζεηα ζημ πνμδβμφιεκμ ιοεζζηυνδια ημο 

ζοββναθέα, πνδζζιμπμζείηαζ ιε πενζζζυηενεξ απυ ιία έκκμζεξ.  Έηζζ, βζα ηδ βζαβζά 

Κανζάκεδ ημ υκεζνμ είκαζ μ εκδζάιεζμξ ηυζιμξ, ζημκ μπμίμ έπεζ πνμκμιζαηή 

πνυζααζδ, δ μπμία ηδκ ηαεζζηά ακχηενδ, ζεααζηή ηαζ αδζαιθζζαήηδηδ ζηδκ 

ελμοζία ηαζ ζηζξ απμθάζεζξ ηδξ βζα ηδκ πμνεία ηδξ μζημβέκεζαξ.  Ρμ υκεζνμ ηαζ δ 

ενιδκεία ημο ηδξ  πανέπεζ, αηυιδ, ηδ δοκαηυηδηα κα λεθεφβεζ απυ ηζξ πενζπθμηέξ 

ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ηζξ πνμηθήζεζξ ηςκ βεβμκυηςκ, ηςκ μπμίςκ βζκυιαζηε 

ιάνηονεξ ηαζ ηα μπμία ιαξ πνμηαθμφκ κα πάνμοιε εέζδ ηαζ κα ζηαεμφιε ιε 

οπεοεοκυηδηα απέκακηζ ζηδκ επμπή ιαξ, ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ πμο 

ηδ δζαιμνθχκμοκ. Ζεεθδιέκα ηαζ ζηυπζια βζα ηδ βζαβζά, αεέθδηα ηαζ 

οπμζοκείδδηα βζα ηδκ εββμκή Ακεμφθα, δ μπμία βαθμοπήεδηε ι‟ αοηά, ηα υκεζνα 

ημο φπκμο απμιαηνφκμοκ απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαεχξ ηδ δζαεθμφκ, 

παναιμνθςηζηά πμθθέξ θμνέξ, ιε ηζξ αεαζαζιέκεξ πνμαμθέξ ημοξ. Απ‟ ηδκ άθθδ, 

μ Θέιεθδξ,  ακαθένεηαζ ζε υκεζνα βμκζχκ βζα ηα παζδζά ημοξ ηαζ ζε υκεζνα 

παζδζχκ βζα ημ ιέθθμκ ημοξ.  κεζνα  πναβιάηςζδξ ηαζ μθμηθήνςζδξ 

δοκαημηήηςκ ηαζ ηθίζεςκ, ηζξ μπμίεξ δζαιμνθχκεζ δ πνμζςπζηή θζθμζμθία ηαζ 

ζηάζδ γςήξ, μζ επζθμβέξ αλζχκ  ηαζ μζ ζενανπήζεζξ πνμηεναζμηήηςκ, υκεζνα πμο 

ζοβηνμημφκ ημζιμείδςθα ηαζ ζημπμφξ ηαζ κμδιαημδμημφκ ημκ ακενχπζκμ αίμ.  

Ακάλζεξ επζδζχλεζξ ηαζ εθήιενεξ ακαγδηήζεζξ δζαιμνθχκμοκ έκα αγνξαίν όλεηξν, 
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αθμφ ακηζηίεεκηαζ ζε υ,ηζ ςναίμ εηθνάγεζ ημ υκεζνμ ζηδκ αβκή ιμνθή ημο, υπςξ 

υναια, έιπκεοζδ, εθπίδα.452 

 

12.2 i Η ππόζεζε ηνπ έξγνπ. 

Ζ ζζημνία ανπίγεζ ζ‟ έκα πςνζυ ηςκ  Ηςακκίκςκ, θίβμ πνζκ λεζπάζεζ μ ειθφθζμξ 

ημο ‟47-‟49.   Ξανμοζζάγεηαζ ιζα μζημβέκεζα, ήδδ ζδιαδειέκδ απυ ηα 

αδεθθμηηυκα ιίζδ, ηα μπμία εα ζπανάλμοκ ηδ πχνα ιε ημ αζιαημηφθζζια πμο 

αημθμφεδζε ηδκ απεθεοεένςζή ηδξ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ. 

Ν έκαξ βζμξ, μ Πηέθζμξ, παναηηδνζζιέκμξ ημιιμοκζζηήξ ηαζ πνμδμιέκμξ απυ ημκ 

αδενθυ ημο Άβδ (εα ιπμνμφζαιε, εκδεπμιέκςξ, κα ζηεθημφιε υηζ ημ υκμιά ημο 

παναπέιπεζ ζημ άβμξ, αθμφ αοηυξ είκαζ μοζζαζηζηά ημ πναβιαηζηυ ιίαζια), 

ανίζηεηαζ ζηα αμοκά, απμηδνοβιέκμξ απυ ηδ ιάκα ηαζ ημκ αδενθυ ημο, 

απυηθδνμξ ηαζ ζηζβιαηζζιέκμξ απυ ιζα ημζκςκία δ μπμία παναπαίεζ, ακαγδηχκηαξ 

ζζμννμπία ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ πμο έπμοκ πνμηφρεζ απυ ημοξ ζοζπεηζζιμφξ ηςκ 

ιεβάθςκ δοκάιεςκ, μζ μπμίεξ έπμοκ ιμζνάζεζ ημκ ηυζιμ ζε ζθαίνεξ επζννμήξ. 

Ρα οπυθμζπα πνυζςπα ηδξ μζημβέκεζαξ είκαζ δφμ ηυνεξ ηδξ Κανζάκεδξ, δ 

Θεμδχνα ηαζ δ Λίηδ, πακηνειέκεξ ιε ημκ παπά Κζπάθδ ηαζ ημ θανιαημπμζυ 

Ιμοηά ακηίζημζπα.  Άηθδνδ ηαζ υπζ ηυζμ εοκμδιέκδ ζε ελςηενζηά πανίζιαηα δ 

πνχηδ, υιμνθδ ηαζ εοηοπζζιέκδ ζημ βάιμ ηδξ, απυ ημκ μπμίμ έπεζ απμηηήζεζ έκα 

βζμ, ημ Γζάκκδ, δ δεφηενδ. Ρα πνυζςπα ζοιπθδνχκμοκ δ κφθδ, δ Κανία, ζφγοβμξ 

ημο Άβδ , δ μπμία ζοβηαημζηεί ηαζ γεζ ζηδ ζηζά ηδξ αοηανπζηήξ πεεενάξ ηδξ, ηαζ ηα 

δφμ εββυκζα, παζδζά ημο Άβδ ηαζ ηδξ Κανίαξ, Γζάκκδξ ηαζ Ακεμφθα.  Ρεθεοηαίμ 

πνμζηίεεηαζ, ακέθπζζηα ζηδκ μζημβέκεζα ημ παζδί ημο απυηθδνμο βζμο Πηέθζμο, μ 

μπμίμξ, ακ ηαζ απχκ, ααναίκεζ ιε ηδ ζηζά ημο ηδκ μζημβεκεζαηή γςή, είηε ςξ 

ακηίπαθμ δέμξ βζα ημκ δμζίθμβμ αδεθθυ Άβδ, είηε ςξ απμβμήηεοζδ βζα ηδ ιάκα 

ελαζηίαξ ηδξ γςήξ πμο έπεζ επζθέλεζ, ηδκ μπμία δ ιάκα εεςνεί λεζηνάηζζια ημο 

παζδζμφ ηδξ, είηε ςξ αδζηδιέκμ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ βζα ηα άθθα πνυζςπα.  Πε 

ιία απυ ηζξ ζπάκζεξ ηαζ δναιαηζηέξ ειθακίζεζξ ημο, μ Πηέθζμξ παναδίδεζ ζηα πένζα 

                                                           
452 Ο ίδιοσ ο Κζμελθσ αναφζρεται ςτισ πολλαπλζσ ςθμαςίεσ του ονείρου ςτο ζργο του: «Κάποια 

ςτιγμι προβλθματίςτθκα πϊσ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα μπορεί το όνειρο να κινθτοποιεί 

ανκρϊπουσ. Στθν ελλθνικι γλϊςςα και ςτον ελλθνικό λόγο γενικότερα μποροφμε να 

ανακαλφψουμε πολλζσ εκδοχζσ ονείρων. Αςχολοφμαι με τζςςερισ εκδοχζσ, δφο εκδοχζσ ονείρου 

του φπνου και δφο του ξφπνου. Θ πρϊτθ ιςτορία είναι ζνα όνειρο τθσ αρχζγονθσ εποχισ, όπου 

κάποιοσ προςπακεί να το εξθγιςει καταφεφγοντασ ςε εντελϊσ ανορκολογικζσ μεκόδουσ. Στθν 

τζταρτθ ιςτορία υπάρχει μια προςζγγιςθ του ονείρου μζςω τθσ φροχδικισ επιςτθμονικισ 

διεργαςίασ. Στθ δεφτερθ ιςτορία ζχω τα όνειρα του ξφπνου, αυτό που λζμε όνειρο ηωισ, όνειρο για 

το μζλλον. Τζλοσ, ςτθν τρίτθ ιςτορία είναι θ μετατροπι του ονείρου από άυλο αγακό ςε 

εμπορεφςιμο, ςε αγοραίο όνειρο.» Γιάννθσ Ν. Μπαςκόηοσ: «Νίκοσ Κζμελθσ: Ηοφμε όχι οικονομικι 

κρίςθ αλλά ολικι κρίςθ πολιτιςμοφ», εφθμερίδα Σο ΒΗΜΑ, 24/10/2010 
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ημο παπά-Κζπάθδ έκα ανέθμξ, γδηχκηαξ ημο κα ημ θνμκηίζεζ, ηαεχξ, υπςξ ημο 

απμηαθφπηεζ, πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηυνδ ημο δ μπμία μνθάκερε απυ ιάκα. Ν ίδζμξ 

είκαζ πνμθακέξ υηζ αδοκαηεί κα ημ ακαενέρεζ, επεζδή ανίζηεηαζ ζοκεπχξ οπυ 

δζςβιυ.  Ν παπά-Κζπάθδξ ηαζ δ βοκαίηα ημο Θεμδχνα ακαθαιαάκμοκ ηδκ 

ακαηνμθή ηδξ ακζρζάξ ημοξ, αθμφ παναιέκμοκ άηθδνμζ ιεηά απυ αθθεπάθθδθεξ 

απμαμθέξ ηοήζεςκ.  

Ρμ αζαθίμ δζανενχκεηαζ ζε ηέζζενζξ ζζημνίεξ.  Ζ πνχηδ μνίγεζ ημ ζηδκζηυ ηαζ ηα 

πνυζςπα, δίκμκηαξ έιθαζδ ζημ παναηηήνα ηδξ Κανζάκεδξ.  Ζ δεφηενδ είκαζ 

αθζενςιέκδ ζηδ Λίηδ, ημ Ιμοηά ηαζ ημ Γζάκκδ, δ ηνίηδ ζημκ Άβδ, ηδ Κανία ηαζ 

ηδκ Ακεμφθα ηαζ δ ηέηανηδ ζημκ παπά Κζπάθδ ηαζ ηδκ οζμεεηδιέκδ ηυνδ ημο (ημ 

παζδί ημο Πηέθζμο), Κονζίκδ.  Κε ελαίνεζδ ηδκ ηεθεοηαία ζζημνία, υπμο μζ 

πνμαμθείξ ημο ζοββναθέα θςηίγμοκ απμηθεζζηζηά ηα δφμ πνυζςπα, ζηα μπμία 

αοηή ακαθένεηαζ, (ηάηζ πμο μ ζοββναθέαξ δζηαζμθμβεί, ίζςξ υπζ ηυζμ 

πεηοπδιέκα, ιε ηδκ αθθαβή ημο ηυπμο δζαιμκήξ ημοξ), ζηζξ άθθεξ ζζημνίεξ υθα ηα 

πνυζςπα ημο ένβμο απθχξ ζοιιεηέπμοκ ζηδ δνάζδ,  εκχ μ ζοββναθέαξ εζηζάγεζ 

ημ εκδζαθένμκ ημο ζε ηάπμζα απ‟ αοηά, πεηοπαίκμκηαξ, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ κα 

πνμζδχζεζ αάεμξ ζημοξ παναηηήνεξ ημο, αθθά ηαζ κα δζαηδνήζεζ ηδ ζοκμπή ημο 

ιοεζζημνήιαημξ, ιεηαηνέπμκηαξ ηζξ ηέζζενζξ ζζημνίεξ ζε ηεθάθαζα.  

Ρα βεβμκυηα, ηα μπμία ζοκεέημοκ ηζξ ζζημνίεξ ηαζ ηαεμνίγμοκ ηζξ ζηάζεζξ γςήξ 

ηςκ πνμζχπςκ, ζοπκά μδδβμφκηαζ ζε ελάνζεζξ, μζ μπμίεξ εοιίγμοκ ανπαία 

ηναβςδία.453 Ζ ειθάκζζδ ημο Πηέθζμο ιπνμζηά ζηδ ζαζηζζιέκδ ιάκα ημο, εκ ιέζς 

δζαζηαονμφιεκςκ πονχκ, είκαζ ακαιθζζαήηδηα ιζα απ‟ αοηέξ, αθθά ηαζ άθθεξ 

υπςξ μ άδζημξ παιυξ ημο Ιμοηά απυ έκα ζηναηζςηζηυ υπδια, ημ μπμίμ μδδβμφζε 

έκαξ ιεεοζιέκμξ θακηάνμξ ηαζ ηδξ Θεμδχναξ απυ θοιαηίςζδ, δ δναιαηζηή 

απυθαζδ ημο Γζάκκδ κα εβηαηαθείρεζ ηδ ιάκα ημο Λίηδ βζα ιζα πνάλδ ηδξ, ηδκ 

μπμία ηα παζδζηά ημο ιάηζα, ιδ ιπμνχκηαξ κα ηδκ ηαηακμήζμοκ, ηδκ αθέπμοκ ζακ 

έβηθδια, δ απμηάθορδ ηδξ εδνζχδμοξ θφζδξ ημο Άβδ ηαζ ημο ακυζζμο πάεμοξ 

ημο βζα ηδκ ηυνδ ημο, δ δναιαηζηή απυθαζδ ημο παπά κα αθαζνέζεζ ιζα 

ακενχπζκδ γςή βζα κα πνμζηαηεφζεζ ηδκ ροπμηυνδ ημο.  Πηζξ ζζημνίεξ ηα ιέηςπα 

ηθείκμοκ ηαζ μζ εκηάζεζξ απμηθζιαηχκμκηαζ ιε πεζζηζηυηδηα, ιέζα ζηα ιέηνα ηςκ 

δοκαημηήηςκ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ δνχςκ ηαζ ηςκ παναηηήνςκ πμο 

ακηζπνμζςπεφμοκ.  

 

12.2 ii Η Πξνβαιιόκελε εζηθόηεηα 

Ν ζοββναθέαξ ηναηάεζ απμζηάζεζξ, ηυζμ απυ ηα πμθφ ζμαανά πμθζηζηά ηαζ 

ζηναηζςηζηά βεβμκυηα πμο δζαδναιαηίγμκηαζ ιέζα ζημ πνμκζηυ δζάζηδια ηαηά ημ 

μπμίμ εηηοθίζζμκηαζ μζ ζζημνίεξ ημο, υζμ ηαζ απυ ηζξ ζηάζεζξ ηςκ δνχςκ ημο 

απέκακηζ ζηα δεζηά δζθήιιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ.  Κε ελαίνεζδ ηδκ ηναοβαθέα 

πενίπηςζδ ημο Άβδ, ημο μπμίμο δ θζθαοηία, ηα ακμιμθυβδηα πάεδ ηαζ ημ ιίζμξ 
                                                           
453

 Δεν λείπουν άλλωςτε και ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ ςε ςτοιχεία τθσ όπωσ αυτι ςτθν τελευταία ιςτορία για 
τισ Ερινφεσ που κυνθγοφςαν τθ Μυρςίνθ απ’ τθ ςτιγμι που ςυνζλαβε το ςχζδιο τθσ αυτοδικίασ. (Ο 272) 
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πμο ηνέθεζ βζα ημκ αδεθθυ ημο ηαζ ηάεε πνμμδεοηζηυ ηαζ θζθεθεφεενμ άημιμ, 

έπμοκ δζαανχζεζ ακεπακυνεςηα ηδκ δεζηή ημο πνμζςπζηυηδηα ηαζ βζ‟ αοηυ μ 

ζοββναθέαξ ημκ απμδμηζιάγεζ, ηα οπυθμζπα πνυζςπα, πανυθμ πμο μζ πνάλεζξ 

ημοξ,  ζοπκά, ηζκμφκηαζ ζηα υνζα ηδξ δεζηυηδηαξ ή, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ έλς 

απυ αοηά, δεκ απμδμηζιάγμκηαζ.  Ν ηυζιμξ ζηζαβναθείηαζ απυ ημ Θέιεθδ ζακ έκα 

εέαηνμ ακηζλμμηήηςκ ηαζ ζπεηζηυηδηαξ ηαζ έηζζ δ  δεζηή ακηαπυηνζζδ ηςκ αηυιςκ 

ζηα βεβμκυηα ηαζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ δεκ οπαβμνεφεηαζ απυ απυθοηεξ επζηαβέξ.  Ζ 

ακαγήηδζδ ιζαξ ζαθμφξ πνμαμθήξ δεζηήξ ζηάζδξ απυ ημκ ζοββναθέα δεκ έπεζ 

ηάπμζμ απμηέθεζια.  Ακηίεεηα, αοηυ πμο μ ζοββναθέαξ επζδζχηεζ ιε ηδκ 

απμζηαζζμπμζδιέκδ ζηάζδ ημο είκαζ κα ιαξ πανμοζζάζεζ έκα θάζια δεζηχκ 

ζηάζεςκ, μζ μπμίεξ ηζκμφκηαζ ακάιεζα ζηδκ δεζηή απμζάενςζδ ημο Άβδ ηαζ ηδκ 

δεζηή αηεναζυηδηα ημο Γζάκκδ, μ μπμίμξ παναιέκεζ, ιε  ςνζιυηδηα ηαζ νεαθζζιυ, 

πζζηυξ ζημ υκεζνυ ημο κα οθμπμζήζεζξ ηζξ δοκαηυηδηέξ ημο πνμζθένμκηαξ ζηδκ 

ημζκςκία.  Ίζςξ, μ Γζάκκδξ είκαζ δ πζμ μθμηθδνςιέκδ δεζηή πνμζςπζηυηδηα ημο 

ιοεζζημνήιαημξ, πνάβια πμο μ ζοββναθέαξ αθήκεζ ημκ ακαβκχζηδ κα 

ζοιπενάκεζ ιυκμξ ημο, ιέζα απυ ηδκ ακαπυθεοηηδ ζφβηνζζδ δζαθμνεηζηχκ 

ακενχπζκςκ ζοιπενζθμνχκ. 

Νζ δφμ ηονίανπεξ αλίεξ ημο ένβμο, δ αβάπδ ηαζ δ δζηαζμζφκδ, απμηοπχκμκηαζ ζηδ 

ζοιπενζθμνά ηςκ αηυιςκ ιε πμζηίθεξ δζαααειίζεζξ. Απυ ηδ θζθαοηία ηαζ ημ 

αννςζηδιέκμ πάεμξ, ηα μπμία ειπμδίγμοκ ηδκ έηθναζδ ηδξ αβάπδξ, ιέπνζ ηδ 

εοζία ημο παηένα βζα ημ ηαθυ ημο παζδζμφ ημο ζηδκ ηεθεοηαία ζζημνία ηαζ απυ ηδ 

δζηαίςζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ ημο Γζάκκδ ιέπνζ ηδκ πακηεθή απμοζία ηδξ 

δζηαζμζφκδξ απυ ημ ηνάημξ, δ μπμία μδδβεί ζηδκ αοημδζηία.  

 

12.2.iii Ο ξόινο ηεο ελζπλαίζζεζεο 

Ρα νεαθζζηζηά ιοεζζημνήιαηα παναηηήνςκ, υπςξ ημ ζοβηεηνζιέκμ, 

δζαιμνθχκμοκ έκα ζηδκζηυ, υπμο ακαβκχζηδξ, ήνςαξ ηαζ ιοεζζημνδιαηζηή 

πθμηή θεζημονβμφκ ζακ ιμπθμί δεζηήξ βκχζδξ 

Νζ ήνςεξ θςηζζιέκμζ απυ ημ θςξ, ημ μπμίμ εα επζηνέρεζ ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ 

μπηζηήξ ημοξ βςκίαξ απυ ημοξ ακαβκχζηεξ εηηίεεκηαζ, απμηαθφπημκηαξ πθεονέξ 

ηδξ ακενχπζκδξ δεζηήξ ειπεζνίαξ, μζ μπμίεξ, βζα πμθθμφξ απυ ειάξ, εα πανέιεκακ 

ζημ ζημηάδζ, αηυιδ ηαζ ηδξ δζηήξ ιαξ ζοκείδδζδξ.  Έηζζ, δ θαζκμιεκζηά 

απμηνυπαζα πνάλδ ηδξ Κανίαξ κα ανεζ θζθεκάδα ζημ ζφγοβυ ηδξ βζα κα βθζηχζεζ 

απυ ηδκ αηίιςζδ ηδκ ηυνδ ηδξ, δ μπμία ηζκδοκεφεζ κα πέζεζ εφια ζελμοαθζηήξ 

ηαημπμίδζδξ απυ ημκ ίδζμ ηδξ ημκ παηένα, βίκεηαζ ηαηακμδηή απυ ημκ ακαβκχζηδ, 

μ μπμίμξ, ακελάνηδηα ακ ζοιθςκεί ή υπζ, ηδκ αζηζμθμβεί, ιεηά ηδκ αήια πνμξ 

αήια πενζβναθή ηδξ ςνίιαζδξ ηδξ ζδέαξ, ηδκ μπμία ηδξ έδςζε δ κφθδ ηδξ Λίηδ, 

ιεηά ηδκ πενζβναθή ηςκ ακαζημθχκ, ιεηά ηδκ πενζβναθή ηςκ θυαςκ βζα ηζξ 

δναιαηζηέξ ζοκέπεζεξ ηςκ εκαθθαηηζηχκ επζθμβχκ ηαζ ιεηά ηδ ζηαδζαηή ροπζηή 

ηαζ δζακμδηζηή ελμζηείςζδ ιε ηδκ ζδέα ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο πνμηαθεί.  Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ μ ακαβκχζηδξ ηαοηίγεηαζ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ δνςίδα, ηαηακμχκηαξ 
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ημ ιεβάθμ δεζηυ γδημφιεκμ ζε ιζα ημζκςκία, δ μπμία ζπανάζζεηαζ απυ 

θαζκμιεκζηέξ εκακηζυηδηεξ, εκχ εα ιπμνμφζε κα επζδίδεηαζ ζε δδιζμονβζηυ 

ζοβηεναζιυ ακηίεεηςκ ή/ηαζ ζοιπθδνςιαηζηχκ εέζεςκ, ηζξ μπμίεξ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα απμηεθμφκ ζηδ αάζδ ημοξ μζ πμζηίθεξ δεζηέξ ζηάζεζξ ηςκ 

ζφβπνμκςκ πμθοπμθζηζζιζηχκ ημζκςκζχκ.  Ρα ιοεζζημνήιαηα, υπςξ αοηυ, ιαξ 

εοιίγμοκ, ιέζς ηδξ ηαφηζζδξ ημκ ημζκυ πανμκμιαζηή ηςκ πνμζπαεεζχκ ιαξ, μ 

μπμίμξ δεκ είκαζ άθθμξ απυ ηδκ ημζκή ακενχπζκδ οπυζηαζδ ηςκ δνχκηςκ 

πνμζχπςκ.  Αοηή δ ημζκή ακενχπζκδ οπυζηαζδ είκαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα 

κα εκενβμπμζδεεί δ ζοβηεηνζιέκδ θμβμηεπκζηή θεζημονβία, δ μπμία είκαζ 

ακαπυζπαζηα δειέκδ ιε ηδκ ακάβκςζδ.  

Ζ ιεηαηυπζζδ ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ, δ μπμία πναβιαημπμζείηαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία 

ηδξ ηαφηζζδξ ακαβκχζηδ – ήνςα, είκαζ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, ιία παθίκδνμιδ 

ηίκδζδ (εβχ-άθθμξ-εβχ), ηαεχξ μ ακαβκχζηδξ, ηάεε θμνά πμο αζχκεζ ηζξ 

ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ήνςα, δε πάκεζ ηδκ ηαοηυηδηά ημο.  Θαη‟ αοηυκ 

ημκ ηνυπμ, ηάεε θμνά πμο αζχκεζ ιία ηαηάζηαζδ ιέζα απυ ημ «πέπθμ ηδξ 

εηενυηδηαξ»,454 πναβιαημπμζεί ακεπαίζεδηεξ παθζκδνμιήζεζξ πνμξ ημκ εαοηυ, μζ 

μπμίεξ ζοβηνμημφκ ηα δζηά ημο ζημζπεία πνμζςπζηυηδηαξ.  Αξ ιδκ λεπκάιε υηζ 

αοηυξ είκαζ μ εαοηυξ μ μπμίμξ ηνίκεζ, απμηζιά ηαζ ζοκαζζεάκεηαζ ηα βεβμκυηα, 

ημοξ ήνςεξ, ηζξ πνάλεζξ ημοξ, μθυηθδνμ ημ ένβμ, αθθά ηαζ ημκ ίδζμ ημκ 

ζοββναθέα. 

Πημ ζοβηεηνζιέκμ ιοεζζηυνδια, δ ηαφηζζδ ιε ηδ Κανία ιαξ ελαζθαθίγεζ ηδ  

ζοκαίζεδζδ ηδξ ιεηαιμνθςηζηήξ δφκαιδξ ηδξ αβάπδξ, δ μπμία απεβηθςαίγεζ ηδκ 

δνςίδα απυ ηα δεζιά ηδξ ενδζηείαξ, ηδξ ημζκςκζηήξ ζφιααζδξ ηαζ ημο θυαμο ηδξ 

πεεενάξ ηδξ ηαζ απυ αδφκαιδ, άαμοθδ ηαζ οπμηαηηζηή βίκεηαζ ημθιδνή, 

ακηζζοιααηζηή, απμθαζζζηζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή ςξ πνμξ ημ ζηυπμ ηδξ 

πνμζηαζίαξ ηδξ ηυνδξ ηδξ. 

Πηδκ πενίπηςζδ ηδξ Λίηδξ, δ εκζοκαίζεδζδ αθμνά ημ αίςια ημο πυκμο ηαζ ηδξ 

απχθεζαξ απυ έκα πναβιαηζηυ πνυζςπμ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ, οπμπνεχζεζξ 

ηαζ πενζαάθθμκ.  Ρμ ενχηδια βζα ηδκ δεζηή δζάζηαζδ ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηδξ 

ακάβηδξ ημο ζελμοαθζημφ πυεμο ζηζξ δεδμιέκεξ ζοκεήηεξ ακαηφπηεζ, 

ηαοηυπνμκα, ιε ηδκ μνβζζιέκδ ηαζ ηναοιαηζηή αίςζδ ημο ίδζμο βεβμκυημξ απυ ημ 

βζμ ηδξ δνςίδαξ Γζάκκδ.  Ρα παζδζηά ημο ιάηζα είκαζ ακέημζια βζα κα 

ακηζιεηςπίζμοκ έκα ηέημζμ εέαια.  Ν ακαβκχζηδξ, ςζηυζμ, δεκ ιπμνεί πανά κα 

ακανςηδεεί βζα ηδκ δεζηή πμζυηδηα ιζαξ πνάλδξ, δ μπμία, ιέκμκηαξ πςνίξ έθεβπμ, 

πνμλεκεί ηυζμ πυκμ.  Ζ ζοβπχνεζδ ημο παζδζμφ πνμξ ηδ ιάκα, πμο ένπεηαζ ιε ημκ 

πνυκμ, επζζθναβίγεζ ηα δεζιά ηδξ αβάπδξ, ηα μπμία ημοξ ζοκδέμοκ. Ρμ ίδζμ 

πνυζςπμ, μ Γζάκκδξ, υηακ είκαζ εκήθζημξ, εκζανηχκεζ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηαζ ηδκ 

εζνήκδ, μζ μπμίεξ αημθμοεμφκ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ακενχπζκςκ δοκαημηήηςκ ηαζ 

ηδ δδιζμονβζηή αθθδθεπίδναζδ. 

                                                           
454

 Κατά το “Veil of Ignorance” του J. Rawls. Βλ. και ςθμ. 17 παραπάνω 
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Ρέθμξ μ παπά-Κζπάθδξ ηαζ δ Κονζίκδ εκζανηχκμοκ ηδκ ακδζοπία ηδκ μπμία 

πνμηαθεί ημ βεβμκυξ υηζ ημ πενζαάθθμκ δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζε ιζα ακαπηοβιέκδ 

αίζεδζδ δζηαίμο.  Ξαηέναξ ηαζ ηυνδ επζδεζηκφμοκ ιζα αολδιέκδ εοαζζεδζία βζα ηδ 

δζηαζμζφκδ ηαζ, ηαοηυπνμκα, απμηαθφπημοκ ιε ηα θυβζα ηαζ ηζξ πνάλεζξ ημοξ ημ 

ζηεκυ δεζιυ, μ μπμίμξ οπάνπεζ ακάιεζα ζηδ δζηαζμζφκδ ηαζ ηδκ αβάπδ.  Ν παπά-

Κζπάθδξ αδοκαηεί κα δεπηεί ημ ιήκοια ηδξ πνζζηζακζηήξ αβάπδξ απμημιιέκμ απυ 

ηδ δζηαζμζφκδ, υπςξ ηαζ δ Κονζίκδ, παναηζκδιέκδ απυ ηδκ αβάπδ βζα ημοξ 

ιαεδηέξ ηδξ, απμθαζίγεζ κα απμηαηαζηήζεζ ηδ δζηαζμζφκδ, υηακ δ έθθεζρή ηδξ 

ημοξ ζημηχκεζ, ηαεχξ ηα παζδζά αθήκμκηαζ ένιαζμ ζηα πένζα αδίζηαηηςκ ειπυνςκ 

κανηςηζηχκ.   Πημ ιοεζζηυνδια θςηίγμκηαζ μζ δεζιμί, μζ μπμίμζ οπάνπμοκ 

ακάιεζα ζε αοηέξ ηζξ δομ έκκμζεξ – αλίεξ, αθθά ηαζ μζ ζοκέπεζέξ ημοξ, μζ μπμίεξ 

δφζημθα ιπμνμφκ κα δζαπζζηςεμφκ πςνίξ ηδ αίςζδ ζοβηεηνζιέκςκ ηαηαζηάζεςκ.  

Γζα κα οπεναεί ηάπμζμξ ηα υνζα ηαζ κα πνμαεί ζε ιζα ηυζμ αηναία πνάλδ, υπςξ 

είκαζ δ αθαίνεζδ ιζαξ ακενχπζκδξ γςήξ, ζοιαάθθμοκ, ζοκήεςξ πενζζζυηενμζ ημο 

εκυξ πανάβμκηεξ, εηηυξ ακ πνυηεζηαζ βζα θυκμ εκ αναζιχ ροπήξ.  Ζ απυθαζδ 

αοημδζηίαξ ηδξ Κονζίκδξ δεκ είκαζ απμηέθεζια εκυξ ζηζβιζαίμο πάεμοξ, ακηίεεηα 

ειπθέημκηαζ πνυκζεξ πθδβέξ, ηζξ μπμίεξ έπεζ πνμηαθέζεζ δ αδζηία, αθήκμκηαξ 

ακελίηδθδ ζθναβίδα ζηδ γςή ηαζ ηδ ιμίνα ηδξ.  Νζ παθζέξ πθδβέξ πάζημοκ αηυιδ 

ηαζ ηαημθμνιίγμοκ,  ηαεχξ κέεξ μδοκδνέξ ζοκέπεζεξ, ελαζηίαξ ηδξ απμοζίαξ ηδξ 

ακενχπζκδξ δζηαζμζφκδξ, ηδ ζοβηθμκίγμοκ ηαζ ηδκ παναζφνμοκ ζηδ δίκδ ημοξ, 

εμθχκμκηαξ ηδ θμβζηή ηδξ ηαζ θοηνχκμκηαξ ηδκ ηαναβιέκδ ηδξ ροπή ιε ηδκ 

απμηαηάζηαζδ ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ιε ημ ζοκαίζεδια υηζ έπεζ επζηεθέζεζ ημ 

ηαεήημκ ηδξ.  Ζ θέλδ «πενζδίκδζδ», ηδκ μπμία πνδζζιμπμζεί μ Θέιεθδξ βζα κα 

πενζβνάρεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία είπε πενζέθεεζ δ Κονζίκδ, δδθχκεζ ημ 

ζημηείκζαζια ηδξ θμβζηήξ ηδξ, εκχ ηα υκεζνα επζαεααίςζδξ, ηα μπμία 

ηθδνμκυιδζε απυ ζηδ βζαβζά ηδξ, ζοιπθδνχκμοκ ημ ιςζασηυ ηδξ δζαεθαζιέκδξ 

ζοκαίζεδζδξ ημο ηαεήημκημξ ηαζ ημο πνέμοξ. 

Πημ ιοεζζηυνδια δ αβάπδ πνμξ ημκ άκενςπμ κζηά ηάεε θμνά μπμζαδήπμηε 

άηαιπηδ ακηίθδρδ βζα ημ μνευ.  Έηζζ απμθαζίγεζ μ παπά Κζπάθδξ, έηζζ δ Κονζίκδ 

έηζζ ηαζ μ Βαββέθδξ, μ αζηοκμιζηυξ, μ μπμίμξ, πανυθμ πμο οπμρζάγεηαζ ηδ 

Κονζίκδ ςξ αοημονβυ ημο δζπθμφ εβηθήιαημξ, πανααθέπεζ ημ επαββεθιαηζηυ ημο 

πνέμξ, δίκμκηαξ πνμαάδζζια ζηα ζοκαζζεήιαηα ηα μπμία ηνέθεζ βζ‟ αοηήκ.  

Θαηακμμφιε, θμζπυκ, ημοξ ήνςεξ ιε αάζδ ηα ζημζπεία ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ, 

ηα μπμία δζαιμνθχεδηακ, ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ, απυ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ πνάλεζξ ημοξ.  Ζ ηαφηζζή ιαξ ιαγί ημοξ δεκ ζοκεπάβεηαζ 

οπμπνεςηζηά ηδκ οζμεέηδζδ ηςκ επζθμβχκ ημοξ, αθθά ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ 

δζεφνοκζδ ηδξ δζηήξ ιαξ ακηίθδρδξ ζπεηζηά ιε ηζξ αλίεξ, ηζξ μπμίεξ εηθνάγμοκ μζ 

ζοβηεηνζιέκεξ επζθμβέξ, ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ πμο έπεζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηζξ 

ενιδκεφμοκ μζ πνςηαβςκζζηέξ ηδξ ζζημνίαξ.  Διείξ, πνςηαβςκζζηέξ ηδξ δζηήξ ιαξ 

ζζημνίαξ, επακενπυιαζηε ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, αθθά πνυηεζηαζ πζα βζα ιζα 

πναβιαηζηυηδηα δζεονοιέκδ ιε πζεακυηδηεξ, μζ μπμίεξ λεπενκμφκ ηα ζηεκά υνζα 

ηδξ ειπεζνίαξ ιαξ, βζα ιζα πναβιαηζηυηδηα, δ μπμία ηνμθμδμηεί ηάεε κέα ιαξ 

επζθμβή ηαζ ηάεε δεζηυ ιαξ δίθδιια.  
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Ρμ δεφηενμ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ αθζενχεδηε ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ θζθμζμθζηχκ 

πνμηεζιέκςκ, μζ μπμίεξ πνμέηορακ απυ ηδ θζθμζμθζηή ιεθέηδ επζθεβιέκςκ 

θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ, ζπεηζηά ιε ηδκ ακηίθδρδ ηδξ δεζηήξ βκχζδξ, ηδξ δεζηήξ 

πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ. Νζ ακαθφζεζξ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ 

μδήβδζακ ζε ζοιπενάζιαηα, ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα οπμζηδνίλμοκ ηζξ 

παναηάης δζαπζζηχζεζξ. 

Πηα νεαθζζηζηά ιοεζζημνήιαηα δζαηνίκμοιε δφμ επίπεδα νεαθζζιμφ. Ρμ έκα 

επίπεδμ αθμνά ηδ ιοεμπθαζία.  Ξνυηεζηαζ βζα ημ επίπεδμ ζημ μπμίμ εηηοθίζζμκηαζ 

ηα βεβμκυηα ηδξ γςήξ ηςκ δνχςκ, ζιζθεφμκηαζ μζ παναηηήνεξ, αζχκεηαζ δ 

ιοεζζημνδιαηζηή πναβιαηζηυηδηα, θαιαάκμκηαζ απμθάζεζξ ηαζ οζμεεημφκηαζ 

ζηάζεζξ γςήξ, εκχ, ηαοηυπνμκα, απμηοπχκμκηαζ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα υθςκ υζςκ 

πνμδβμοιέκςξ ακαθέναιε. Ρμ δεφηενμ επίπεδμ αθμνά ηδ αίςζδ, υζςκ 

πνμακαθένεδηακ, απυ ημκ ακαβκχζηδ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ακάβκςζδξ ημο 

θμβμηεπκζημφ ένβμο, ζηδκ μπμία ειπθέηεηαζ ηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ.  

Πημ πνχημ επίπεδμ μ νεαθζζιυξ ηνίκεηαζ απυ ηδκ αθδεμθάκεζα ηδξ ιοεζζημνίαξ 

ηαζ ηδκ εκ δοκάιεζ εθανιμβή ηδξ ζε έκα εκδεπυιεκμ πθαίζζμ πζεακχκ ζοκεδηχκ 

ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ.  Πημ δεφηενμ επίπεδμ μ νεαθζζιυξ ηνίκεηαζ απυ ηδ 

δοκαηυηδηα ζοκμιζθίαξ ημο ακαβκχζηδ, μ μπμίμξ ακήηεζ ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ, 

ιε ημκ ήνςα ή ημοξ ήνςεξ ημο ιοεζζημνήιαημξ ηαζ απυ ηδ δοκαηυηδηα 

δζεφνοκζδξ ημο εκκμζμθμβζημφ πθαζζίμο ανπχκ, αλζχκ ηαζ ηακυκςκ ζηδ αάζδ ηςκ 

μπμίςκ δζαιμνθχκεζ ημκ ηνυπμ ηδξ γςήξ ημο, χζηε δ δζεονοιέκδ ημο ηαηακυδζδ, 

ιεηά ηδκ ηαφηζζή ημο ιε ημκ ήνςα, κα επδνεάζεζ ηζξ δεζηέξ ημο επζθμβέξ  ηαζ κα 

ημκ αμδεήζεζ κα ηζξ ακαεεςνήζεζ ή κα ηζξ επζαεααζχζεζ ή κα ηζξ ζοκεζδδημπμζήζεζ 

ή κα ηζξ επακαπνμζδζμνίζεζ. 

Ρμ ιοεζζηυνδια ηδξ Charlotte Brontë  Jane Eyre,  ιε ηδκ άνηζα δμιή ημο ηαζ ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ παναηηήνςκ ζε επανηέξ πνμκζηυ δζάζηδια, πνμζθένεζ ζημκ 

ακαβκχζηδ ηδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζημ δζπθυ νεαθζζιυ.  Ν ακαβκχζηδξ έπεζ 

ηδκ εοηαζνία κα παναημθμοεήζεζ ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ παναηηήνα ηαζ ιζαξ ζηάζδξ 

γςήξ πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ αοεεκηζηυηδηα ηαζ ηδκ αηεναζυηδηα.  Πηδ ζοκέπεζα, μ 

ακαβκχζηδξ παναημθμοεεί ηζξ ανπέξ, μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκ ηδκ δεζηή 

πνμζςπζηυηδηα ηδξ δνςίδαξ, κα δμηζιάγμκηαζ ζηδ γςή ηαζ κα οπαβμνεφμοκ 

ζοβηεηνζιέκεξ επζθμβέξ, εκχ ηαοηυπνμκα ακηζπανααάθθμκηαζ ιε επζθμβέξ ηαζ 

ζηάζεζξ γςήξ πμο πνμηαθμφκ ηαζ αιθζζαδημφκ ηζξ επζθμβέξ ηδξ δνςίδαξ. Νζ 

ακηζπαναηζεέιεκεξ επζθμβέξ ηαζ μζ ακηζπαναηζεέιεκμζ παναηηήνεξ θςηίγμκηαζ 

επανηχξ, χζηε κα απμηαθφπηεηαζ ιε εκάνβεζα ημ δζαηφαεοια ηδξ ηάεε ζηάζδξ.  

Αοηή δ ακηζπανάεεζδ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ νεαθζζηζημφ 

πθαζζίμο δνάζδξ ηαζ ακηίδναζδξ ηςκ δνχςκ.  Ν ακαβκχζηδξ ιπμνεί, ιε αοηυκ 

ημκ ηνυπμ, κα εηηζιήζεζ ηζξ επζθμβέξ ηςκ πνμζχπςκ, ηυζμ ιε ηνζηήνζμ ημκ δζηυ 

ημοξ ηνυπμ γςήξ υζμ ηαζ αθμφ ζοβηνίκεζ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ επζθμβέξ ιεηαλφ ημοξ.  

Δκ ηέθεζ, υιςξ, εκηάζζεζ ηζξ επζθμβέξ ηςκ ιοεζζημνδιαηζηχκ πνμζχπςκ ζηδ δζηή 
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ημο πναβιαηζηυηδηα υπμο ηεθζηά εα ελαπεμφκ ηα δεζηά ζοιπενάζιαηα ηαζ μζ 

δεζηέξ ηνίζεζξ βζα ηα ιοεζζημνδιαηζηά πνυζςπα, αθθά ηαζ βζα ημκ εαοηυ ημο.  

Πημ ένβμ ημο Ξαπαδζαιάκηδ Φόληζζα, βίκεηαζ ιζα ακηίζηνμθδ ακαβςβή απυ ηα 

απμηεθέζιαηα ζηα αίηζα. Μεηζκχκηαξ απυ ημ θυκμ, αοεζγυιαζηε ζηδκ άαοζζμ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ηδξ δνςίδαξ, δ μπμία ηδκ μδδβεί ζηδκ επακάθδρδ 

αθθεπάθθδθςκ θμκζηχκ, εκχ πανάθθδθα ζηζαβναθείηαζ ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ πμο 

ζοκζζηά ηδ βεκεζζμονβυ αζηία ηαζ ημ πεδίμ δνάζδξ ηδξ δνςίδαξ.   Δπεζδή ζε πμθθά 

ζδιεία ημο ένβμο δδθχκεηαζ ηαζ οπμδδθχκεηαζ δ ζφβποζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ δ 

δνςίδα, θμβζηά πνμηφπηεζ ημ ενχηδια βζα ημ δεζηυ πθαίζζμ, ημ μπμίμ εα ηδκ 

απέηνεπε απυ ηζξ εβηθδιαηζηέξ ηδξ πνάλεζξ.  Ζ πναβιαηζηυηδηα, ιέζα ζηδκ μπμία 

βαθμοπείηαζ ηαζ δνα ςξ εκήθζηδ, είκαζ μδοκδνή ηαζ άδζηδ. Ρμ βεβμκυξ αοηυ 

ηαεζζηά επζηαηηζηή ηδ δζενεφκδζδ ημο πενζεπμιέκμο εκυξ δεζημφ ιμκηέθμο, ημ 

μπμίμ εα εςνάηζγε ημ άημιμ απέκακηζ ζηζξ ακηζλμυηδηεξ ηαζ ηζξ δζαανςηζηέξ ημοξ 

επζδνάζεζξ ζε πνμζςπζηυ ηαζ ημζκςκζηυ επίπεδμ. 

Δίκαζ θακενυ υηζ δ Φναβημβζακκμφ, επεζδή δε ιμζνάγεηαζ ημ ίδζμ ζενανπδιέκμ 

πθαίζζμ αλζχκ ιε ημκ ημζκςκζηυ ηδξ πενίβονμ, δεκ ιπμνεί κα ζοιαζχζεζ ανιμκζηά 

ιε ημοξ ζοβπςνζακμφξ ηδξ ηαζ πμθφ θζβυηενμ ιε ιέθδ άθθδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ.  

Ρζ είκαζ υιςξ αοηυ, ημ μπμίμ εα ηδκ απέηνεπε απυ ηζξ εβηθδιαηζηέξ πνάλεζξ ηαζ εα 

ηδξ επέηνεπε ιζα ιμνθή δνάζδξ ηαζ ακηίδναζδξ πςνίξ ηζξ ηναβζηέξ ζοκέπεζεξ πμο 

παναημθμοεμφιε ζημ ένβμ; Νζ ηακμκζζηζηέξ δεζηέξ εεςνίεξ πνχημο επζπέδμο 

ηαθμφκηαζ κα οπαβμνεφζμοκ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ δ δνςίδα εα 

ιπμνμφζε κα οζμεεηήζεζ ιζα άθθδ ζηάζδ απέκακηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα.  Ρμ 

εβπείνδια δεκ είκαζ απθυ, ηαεχξ, εηηυξ απυ ημ ζενανπδιέκμ αλζαηυ ζφζηδια 

(δζηαίςια γςήξ ηαζ εθεοεενίαξ), πθείζημζ άθθμζ πανάβμκηεξ ειπθέημκηαζ ζηδκ 

ενιδκεία ηςκ υνςκ αθθά ηαζ ζηδκ εθανιμβή ημοξ. Ρμ ένβμ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα 

ηδξ ιοεζζημνδιαηζηήξ αθήβδζδξ παναπέιπεζ ζημοξ υνμοξ πμο ζοκηεθμφκ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηδξ δεζηήξ ροπμθμβίαξ ηδξ δνςίδαξ ηαζ ζηζξ επζθμβέξ πμο δ 

ροπμθμβία αοηή οπαβμνεφεζ.  Θαζ εκχ δ πνυηαζδ εκυξ ζοβηνμηδιέκμο δεζημφ 

ηακμκζζηζημφ ιμκηέθμο ιάθθμκ θαίκεηαζ κα πενζθαιαάκεζ ζοκδοαζιυ ζημζπείςκ 

ηςκ δεζηχκ εεςνζχκ, υπςξ αοηχκ πμο ακαθένεδηακ ζημ ζπεηζηυ ηεθάθαζμ, αοηυ 

πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακάβκςζδ ημο ένβμο είκαζ δ εηηίιδζδ ημο νυθμο, ημκ 

μπμίμ δζαδναιαηίγμοκ μνζζιέκμζ πανάβμκηεξ, άθθμζ απυ ημοξ μπμίμοξ ελανηχκηαζ 

ηαζ άθθμζ απυ ημοξ μπμίμοξ λεπενκμφκ ημκ έθεβπμ ημο δεζημφ οπμηεζιέκμο. Ρμ 

ηείιεκμ ιαξ εοιίγεζ ηζξ ζογδηήζεζξ ηδξ Nussbaum, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζημκ 

Ανζζημηέθδ ηαζ ζηζξ παναηδνήζεζξ ημο βζα ημ ηαηά πυζμ μ πυκμξ ηαζ δ δοζηοπία, ή 

δ ηφπδ, ιπμνμφκ κα αηονχζμοκ ηζξ πνμζπάεεζεξ ημο ακενχπμο κα πεηφπεζ ημ επ 

δελ.  Ζ ιμίνα ηδξ Φναβημβζακκμφξ θαίκεηαζ υηζ είκαζ πνμδζαβεβναιιέκδ.  Δφθμβα, 

θμζπυκ, εβείνεηαζ ημ ενχηδια βζα ηα υνζα ηδξ εθεοεενίαξ ηδξ αμφθδζδξ ηαζ ηδξ 

δνάζδξ ημο ακενχπμο. Ζ Φναβημβζακκμφ επζπεζνεί κα ζηεθηεί ηαζ κα 

δζηαζμθμβήζεζ ηζξ πνάλεζξ ηδξ, ακαγδηά ημ πθαίζζμ, ημ μπμίμ εα ηδξ πανάζπεζ 

δζηαίςζδ ηαζ επζανάαεοζδ, ζηδ ενδζηεία, ζηδκ ημζκςκία, ζηδκ μζημβέκεζα.  Ζ 

ακαζημθή ηδξ μνεμθμβζηήξ ζηέρδξ ηαζ δ απμοζία εειεθζςδχκ ανπχκ ηαζ 

ηακυκςκ, είκαζ ηαηαθοηζηέξ ηαζ, έηζζ, μπμζαδήπμηε ζοβηονζαηή ελέηαζδ ηςκ 



387 

 

επζθμβχκ δνάζδξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα πανάζπεζ ημ ζοκεηηζηυ εηείκμ ιμκηέθμ 

δεζηήξ ζοιπενζθμνάξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδ δδιζμονβία εκυξ 

αημιζημφ ηαζ ημζκςκζημφ ιμκηέθμο δνάζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ επζδίςλδξ ημο επ δελ. 

Πημ ένβμ ημο McEwan άββαην, βίκαιε ημζκςκμί ηδξ οζμεέηδζδξ ιζαξ ζηάζδξ 

γςήξ εη ιένμοξ ημο ήνςα ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ βζα ημκ ίδζμ ηαζ ημ 

πενζαάθθμκ ημο.  Νζ ηαεμθζηέξ ηαζ αημιζηέξ αλίεξ ημο ήνςα ημο ένβμο 

δζαιυνθςζακ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο, ηαευνζζακ ηδ ζοιπενζθμνά ημο ηαζ 

δμηζιάζηδηακ ςξ πνμξ ηδκ επίηεολδ ημο επζδζςηυιεκμο απμηεθέζιαημξ.  

Ξανάθθδθα, έβζκακ ακηζηείιεκμ ζφβηνζζδξ ιε άθθμο είδμοξ επζθμβέξ ηαζ ζηάζεζξ 

γςήξ ηαζ θςηίζηδηακ απυ ηδκ επζπεζνμφιεκδ ιεηαηυπζζδ ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ 

εέαζδξ ηςκ ηαηαζηάζεςκ, μζ μπμίεξ ημκ αθμνμφζακ ηαζ ημκ επδνέαγακ.  Κέζα 

απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ δζαδζηαζίεξ ακαδείπηδηε μ ηαεμνζζηζηυξ νυθμξ  ηδξ 

μνεμθμβζηήξ ζηέρδξ αθθά ηαζ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ςνίιακζδξ ζηδ ζοκελέηαζδ 

ηαζ ακηζπανααμθή ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζηάζεςκ ηαζ επζθμβχκ.  

Ρμ παναπάκς ιοεζζημνδιαηζηυ πθαίζζμ, ιέζα ζημ μπμίμ εηηοθίζζμκηαζ ηα 

βεβμκυηα ηαζ μζ ζηάζεζξ ηςκ οπμηεζιέκςκ δνάζδξ, ακαδεζηκφεζ ημ νυθμ ηςκ 

ειπεζνζηχκ δεδμιέκςκ ςξ πνμηθήζεςκ, μζ μπμίεξ θένκμοκ ζημ θςξ πεπμζεήζεζξ, 

πνμηαθμφκ ζοβηζκήζεζξ ηαζ δμηζιάγμοκ ηδκ μνεμθμβζηυηδηα ιε ηδκ μπμία 

πζζηεφμοιε υηζ δνμφιε ηαζ απμθαζίγμοιε. Ραοηυπνμκα, δ ακηζπανααμθή δεζηχκ 

ζηάζεςκ ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημοξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ νεαθζζηζηέξ ζοκεήηεξ 

δνάζδξ, εκζζπφεζ ηδκ άπμρδ δ μπμία οπμζηδνίγεζ υηζ ηα ηακμκζζηζηά ιμκηέθα 

δεζηήξ δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ νεαθζζηζηήξ 

εονςζηίαξ ηςκ ζζπονζζιχκ ιαξ.  

Ρμ δεφηενμ ιοεζζηυνδια ημο McEwan, Solar, θαίκεηαζ υηζ ζοιθςκεί ιε ηδκ 

άπμρδ βζα ημ νυθμ ηςκ ηακμκζζηζηχκ ιμκηέθςκ.  Πημ ζοβηεηνζιέκμ ιοεζζηυνδια, 

παναημθμοεήζαιε ηδκ ηαηαζηνμθζηή έηααζδ ηςκ απμθάζεςκ ηαζ ηςκ επζθμβχκ 

ημο ήνςα, ηαεχξ ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ δεζηήξ ημο ζηάζδξ γςήξ.  Κέζα απυ ηδ 

ιοεζζημνδιαηζηή πθμηή ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ βεβμκυηςκ, ακαδεζηκφεηαζ μ δεζιυξ 

αζηίαξ-απμηεθέζιαημξ πμο ζοκδέεζ ηζξ δεζηέξ επζθμβέξ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα, 

δεζιυξ πμο δζαιμνθχκεζ εκ ηέθεζ ημ δεζηυ οπμηείιεκμ.   Κε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ελ 

ακηζεέημο απυδεζλδξ ακαδεζηκφεηαζ μ νυθμξ ημο αλζμθμβζημφ πθαζζίμο ζηδκ δεζηή 

ζοβηνυηδζδ ημο αηυιμο, αθθά ηαζ δ ακαβηαζυηδηα ηδξ θακηαζίαξ, ηδξ 

εοαζζεδζίαξ, ηδξ εκζοκαίζεδζδξ ηαζ ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ ζηδκ επζδίςλδ ημο 

αημιζημφ ηαζ ημζκςκζημφ  επ δελ. 

Ρμ ένβμ ημο Λίημο Θέιεθδ, Οη αιήζεηεο ησλ άιισλ,  εειαημπμζεί,  υπςξ είδαιε, 

ηδκ έκκμζα ηδξ αθήεεζαξ, δ μπμία, υπςξ δζαπζζηχκεζ μ ζοββναθέαξ, 

παναηηδνίγεηαζ απυ απμζπαζιαηζηυηδηα ηαζ δζαααειίζεζξ, βεβμκυξ ημ μπμίμ 

μδδβεί ζε ιία, ηαηά πνμζέββζζδ, ζφθθδρή ηδξ, παναπέιπμκηαξ, ηαηά ηάπμζμ 

ηνυπμ, ζημ πνχημ ηνζηήνζμ πμο εέηεζ μ Wright, ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζηδκ 

δοκαηυηδηα κα οπενααίκεζ δ αθήεεζα ηα εκδεπυιεκα δζαεέζζια ηεηιήνζα βζα ηδκ 

ελαηνίαςζή ηδξ.  Ζ εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ «μζ αθήεεζεξ ηςκ άθθςκ» απυ ημκ 

ζοββναθέα ηαζ δ ηνμθμδυηδζδ ηαζ ηνμπμπμίδζδ ηδξ ανπζηήξ ακηίθδρδξ ηδξ 
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αθήεεζαξ απυ αοηέξ ηζξ επζιένμοξ αθήεεζεξ, ιέζς ηδξ επίηθδζδξ ηεηιδνίςκ, ηα 

μπμία ηζξ ζηδνίγμοκ, απμδίδεζ ηαηά ιία εεχνδζδ, παναζηαηζηά ημ δεφηενμ 

ηνζηήνζμ ημο Wright, ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζημκ ακαβηαίμ βκςζηζηυ έθεβπμ ζε 

πενίπηςζδ δζαθςκίαξ.  Αοηυκ αηνζαχξ ημκ έθεβπμ εκεαννφκεζ μ ζοββναθέαξ, 

υηακ πνμηνέπεζ ημκ ακαβκχζηδ κα δζενεοκά ιανηονίεξ, μζ μπμίεξ πνμζηνμφμοκ ζε 

ηαεζενςιέκεξ αθήεεζεξ. 

Ζ πναβιάηεοζδ ηδξ αθήεεζαξ απυ ημκ Θέιεθδ ζημ εκ θυβς ιοεζζηυνδιά 

απμδεζηκφεζ υηζ δ θμβμηεπκζηή πνμζέββζζδ ηδξ έκκμζαξ ιέζα απυ ηα αζχιαηα ηςκ 

δνχςκ, ιπμνεί κα ζοβηεηνζιεκμπμζήζεζ ηζξ εεςνδηζηέξ ηδξ πνμζεββίζεζξ ηαζ κα 

ακαδείλεζ έκα πθμφζζμ πεδίμ εθανιμβχκ ηαζ απμηεθεζιάηςκ. 

Ζ θεζημονβία ηδξ έκκμζαξ ηδξ αθήεεζαξ, υπςξ οπμζηδνίπεδηε παναπάκς, 

ζοκμρίγεζ ηαζ ημ ζοιπέναζια ημο εβπεζνήιαημξ, ημ μπμίμ επζπεζνήεδηε ζηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ, ηδκ ακάδεζλδ, δδθαδή, ημο νυθμο ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή 

εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ δζαπαζδαβχβδζδ ημο αηυιμο, ακαβκςνίγμκηαξ ηδκ φπανλδ 

εκυξ βκςζηζημφ οπυααενμο, ημ μπμίμ ιμζνάγεηαζ ιε ηδκ δεζηή ηαζ ημ μπμίμ 

ειπθέηεζ ημ άημιμ, ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, ζε έκακ ηνυπμ 

ζηέρδξ, έθθμβμ, θακηαζζαηυ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηυ.   

Ν ακαβκχζηδξ, πνςηαβςκζζηχκηαξ ζηδ θμβμηεπκζηή θεζημονβία ηδξ 

εκζοκαίζεδζδξ, ιπμνεί κα ακηζθδθεεί, κα ηαηακμήζεζ, κα αζηζμθμβήζεζ ηαζ, εκ 

ηέθεζ, κα ηνίκεζ ηαζ κα εηηζιήζεζ έκκμζεξ, ανπέξ ηαζ αλίεξ ιέζα απυ ιία θεζημονβία, 

ηδξ μπμίαξ ημ βκςζηζηυ status, επεζδή είκαζ απμηέθεζια ηδξ ζφκεεζδξ θακηαζίαξ, 

ζοκαζζεήιαημξ ηαζ κμδηζηήξ επελενβαζίαξ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο αθμνμφκ ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ ροπμθμβία ηςκ δνχςκ, ηαεζζηά εθζηηή ηδκ εκδιένςζδ 

ημο δεζημφ βκςζηζημφ νεπενημνίμο.  Ζεζηέξ ηακμκζζηζηέξ απυρεζξ ειπθμοηίγμκηαζ 

ιε πενζπηςζζμθμβζηυ οθζηυ, ημ μπμίμ δζαδναιαηίγμκηαξ  ημκ παναδεζβιαηζηυ νυθμ 

κμδηζημφ πεζνάιαημξ ζοκδνάιεζ, εκ είδεζ ηεηιδνίμο,  ηζξ πνμζπάεεζεξ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηήξ, δζοπμηεζιεκζηήξ ζηήνζλδξ εεςνδηζηχκ ηαζ πναηηζηχκ δεζηχκ 

ζηάζεςκ. 

Αζθαθχξ δ δεζημθζθμζμθζηή πνμζέββζζδ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, δ μπμία 

επζπεζνήεδηε ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ηαζ δ μπμία ακέδεζλε ημκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ 

ημκ μπμίμ δζαδναιαηίγεζ δ εκζοκαίεδζδ ζηδ ζοιαμθή ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδκ δεζηή 

ηαθθζένβεζα ημο ακαβκχζηδ, εα ιπμνμφζε κα δζενεοκδεεί ςξ πνμξ ηζξ 

δοκαηυηδηεξ εθανιμβήξ ηδξ ηαζ ζε άθθμοξ ζοββναθείξ ηαζ ιοεζζημνήιαηα. Θα 

ιπμνμφζακ εκδεζηηζηά κα ακαθενεμφκ μ Κίθακ Θμφκηενα, ηαζ ηα ένβα ημο Ζ 

αβάζηαρηε ειαθξόηεηα ηνπ Δίλαη ηαζ Αζηείν, μ Κέκδξ Θμοιακηανέαξ, ηαζ ηα ένβα 

ημο Βζμηεπκία αθζηχκ ηαζ Γπν θνξέο Έιιελαο αθθά ηαζ άθθα ένβα ηςκ ήδδ 

ελεηαγυιεκςκ ζοββναθέςκ υπςξ ημ ιοεζζηυνδια ηελ Αθηή ημο Ian McEwan. Ρα 

παναπάκς ένβα ακ ηαζ εεςνμφκηαζ εκδεδεζβιέκα ςξ πνμξ ηδκ επζδεηηζηυηδηά 

ημοξ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πνμζέββζζδ δεκ ήηακ δοκαηυκ κα ελεηαζημφκ ζημ 

πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ αθθά εα εέθαιε κα ηα πνμηείκμοιε ζημκ ακαβκχζηδ 

πνμξ επζαεααίςζδ, επίννςζδ ηαζ επέηηαζδ ημο νυθμο πμο οπμζηδνίπηδηε υηζ 

ιπμνεί κα δζαδναιαηίζεζ δ θμβμηεπκία ζηδκ δεζηή βκχζδ. 
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