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Πεξίιεςε 

Τν εξώηεκα ηνπ Stephen Toulmin «Πώο ε ηαηξηθή έζσζε ηε δσή ηεο εζηθήο;» κπνξεί 

λα παξαθξαζζεί ζην «πώο ε ηαηξηθή ζπλέβαιε ζηε δηαθξίβσζε ηεο εζηθήο γλώζεο 

θαη γεληθόηεξα ζηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο εζηθήο;» ζην πιαίζην ηνπ αξραίνπ 

αξεηατθνύ επδαηκνληζκνύ. Καη ε εηπκεγνξία ηνπ  Robert Bartz όηη «πνιιά απ’ όζα 

ηώξα παίξλνπκε σο βάζε ηεο Δπηηθήο εζηθήο αλαπηύρζεθαλ κόλν κεηά ηα 

ηππνθξαηηθά θείκελα», όζν ππεξβνιηθή θη αλ θαίλεηαη, επαιεζεύεηαη σο έλα βαζκό 

από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο ζεκειίσζεο ηεο εζηθήο από ην Σσθξάηε, ηνλ Πιάησλα 

θαη θπξίσο ηνλ Αξηζηνηέιε. Γηα ηελ αλαινγία εζηθήο θαη ηαηξηθήο πνπ ζπλαληάκε 

ζηνλ Πιάησλα θαη ζηνλ Αξηζηνηέιε πξώηνο ίζσο είρε δείμεη ην δξόκν ν Δεκόθξηηνο 

κε ην απόζπαζκα 31 DK: «ηαηξηθή κελ ζώκαηνο λόζνπο αθέεηαη, ζνθίε δε ςπρήλ 

παζώλ αθαηξείηαη», πνπ πηνζεηήζεθε πιήξσο κε ηε θηινζνθία σο «ζεξαπεπηηθή» 

θαηά ηελ ειιεληζηηθή επνρή, ώζηε λα κελ μελίδεη ε ξήηξα ηνπ Γαιελνύ  «ν άξηζηνο 

ηαηξόο θαη θηιόζνθνο».  Πξάγκαηη, ε πξνζέγγηζε θηινζνθίαο θαη ηαηξηθήο, ηόζν ζηελ  

ηαηξηθή εζηθή όζν θαη ζηε βηνεζηθή, δελ είλαη μέλε ζηνλ αξραην-ειιεληθό 

θηινζνθηθό θαη ηαηξηθό ζηνραζκό, θαίηνη δηαθνξεηηθή ζήκεξα ιόγσ ηεο ηιηγγηώδνπο 

αλάπηπμεο  ησλ βηνεπηζηεκώλ θαη ηεο βηνηερλνινγίαο κε ηα  θαηλνθαλή ηεο  εζηθά 

δηιήκκαηα. 

Παηέξαο ηεο εζηθήο --πνπ δελ είρε  επηθξαηήζεη σο νπζηαζηηθό πξηλ από ηνλ 

Ξελνθξάηε-- ζεσξείηαη βέβαηα ν Σσθξάηεο πνπ θαηέβαζε ηε θηινζνθία από ηνλ 

νπξαλό ζηε γε θαη αλαξσηηόηαλ «πώο βησηένλ;» θαη «όληηλα ηξόπνλ ρξε δελ». 

Σπζηεκαηηθόο, όκσο, ζεσξεηηθόο ηεο απνδείρηεθε ν Αξηζηνηέιεο. Δελ ζεσξνύζε 

απηόο  ηελ ηαηξηθή απιώο ππνδεηγκαηηθή επηζηήκε ηεο «πνιηηηθήο», δειαδή ηεο 

θνηλσληθήο, ζα ιέγακε, εζηθήο, αιιά ρξεζηκνπνίεζε επνηθνδνκεηηθά γηα ηελ εζηθή 

ζεσξία ηνπ ηελ αλαινγία ηαηξηθεο-εζηθήο θαη ζηηο ηξεηο πξαγκαηείεο πνπ έρνπλ 

θζάζεη σο εκάο  κε ην όλνκά ηνπ: ηα Ηθικά Νικομάχεια, ηα Ηθικά Ευδήμεια θαη ηα 

Ηθικά Μεγάλα.  

Σηε δηάιεμε απηή ζα ζπδεηήζσ ζπλνπηηθά ηελ αλαινγία ηαηξηθήο θαη εζηθήο 

θηινζνθίαο, όπσο εκθαλίδεηαη θαη ζηηο ηξεηο εζηθέο πξαγκαηείεο, γηαηί ε 

πξνβιεκαηηθή απηή θσηίδεη ζε θάπνην βαζκό ηε ζρέζε  ησλ δύν αλαγλσξηζκέλσλ σο 

γλήζησλ εζηθώλ πξαγκαηεηώλ ηνπ Αξηζηνηέιε ησλ Ηθικών  Νικομαχείων θαη ησλ 



Ηθικών Ευδημείων --ησλ νπνίσλ ε ρξνλνιόγεζε  μαλαζπδεηήζεθε πξηλ ιίγα ρξόληα 

από ηνλ Anthony Kenny-- ζρνιηάδνληαο επίζεο από ηελ άπνςε ηεο ρξήζεο ηεο θαη ηα 

ακθηιεγόκελα Ηθικά Μεγάλα. Η αλαινγία  απηή ζην πιαίζην ηνπ θαζνξηζκνύ από ηνλ 

Αξηζηνηέιε ηνπ είδνπο θαη ηεο αθξηβνινγίαο ηεο εζηθήο γλώζεο ζην πιαίζην ηεο  

ζεκειίσζεο ηεο εζηθήο έρεη ζπδεηεζεί εκβιεκαηηθά από ηνλ Werner Jaeger θαη ηόζν 

ε ζεηηθή όζν θαη ε αξλεηηθή ή ζθεπηηθηζηηθή ζρεηηθή εηπκεγνξία ηνπ από ηε Martha 

Nussbaum θαη άιινπο. Μηα ζπγθξηηηθή αληηκεηώπηζή ηεο σζηόζν κε έκθαζε ζηε 

ρξήζε ησλ ηαηξηθώλ όξσλ θαη ζηηο ηξεηο πξαγκαηείεο κπνξεί λα ξίμεη θσο, ηόζν ζηε 

θηινζνθηθή αμηνιόγεζε --έζησ ησλ δύν απζεληηθώλ-- εζηθώλ πξαγκαηεηώλ όζν θαη 

ζην πξόβιεκα ηεο ζρεηηθήο ρξνλνιόγεζή ηνπο. Καη ίζσο αλαλεώζεη ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηε θηινζνθηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηεο αξηζηνηειηθήο εζηθήο, ε νπνία ζεσξείηαη 

πξόηππν αξεηατθήο εζηθήο αιιά έρεη επηδερζεί θαη άιινπο ραξαθηεξηζκνύο αλάινγα 

κε ην είδνο ηεο εζηθήο αιήζεηαο πνπ πξεζβεύεη.  Η αλαινγία ηαηξηθήο-εζηθήο σο 

εκπεηξηθώλ θαη εμαηνκηθεπηηθώλ «επηζηεκώλ», νδεγεηηθώλ ηεο επίηεπμεο ηνπ 

«αλζξώπηλνπ αγαζνύ», ζηάζεθε ζηνλ Αξηζηνηέιε ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ θξηηηθή ηνπ 

ζην ππεξβαηηθό πιαησληθό αγαζό. Η απζηεξόηεξε θηινζνθηθή ζθνπηά ησλ Ηζηθώλ 

Επδεκείσλ --ζηα νπνία θαη αξρηθά αλήθαλ ηα ηξία θνηλά βηβιία-- ζπλεγνξεί ίζσο γηα 

κηα πην ζεηηθή από ηε ζπλήζε θηινζνθηθή αμηνιόγεζή ηνπο. Δελ έρνπκε βέβαηα λα 

θάλνπκε εδώ κε κηα ηαηξηθή εζηθή, όπσο ζπκβαίλεη κε θάπνηεο ηππνθξαηηθέο 

πξαγκαηείεο, αιιά κε κηα ηδηόηππε «ηαηξηθή θηινζνθία».   

 

 


