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Η Αρχή της Βλάβης και το Πρόβληµα της Μη-Ταυτότητας 
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Μία ηθική αρχή, πολύ διαδεδοµένη σε σύγχρονους νοµικούς κύκλους, ονοµάζεται ‘αρχή της βλάβης’. Η αρχή οφείλει σε µεγάλο βαθµό την ύπαρξή της στον βρετανικό 
φιλελευθερισµό του 18ου και 19ου αιώνα, αλλά η πιο ακριβής της διατύπωση βρίσκεται στο δοκίµιο Περί Ελευθερίας του J.S. Mill: 

the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection. 
That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. 
His own good, either physical or moral, is not sufficient warrant. He cannot rightfully be compelled to do or forbear because it will be better for him to do so, 
because it will make him happier, because, in the opinion of others, to do so would be wise, or even right… The only part of the conduct of anyone, for which 
he is amenable to society, is that which concerns others. 

Μερικές παρατηρήσεις: πρώτον, η αρχή της βλάβης -πιο ακριβής συνοπτικός τίτλος θα ήταν ‘η αρχή της ελευθερίας’- τουλάχιστον όπως εκφράζεται στο κείµενο του 
Mill, αφορά άδικες βλάβες του Α στον Β. Σε ό,τι και να αναφέρεται, δηλαδή, η έννοια της βλάβης, κάποιες βλάβες µπορεί να είναι δίκαιες (ο ίδιος ο Mill δίνει το 
παράδειγµα διαγωνισµών και αγώνων, όπου η απώλεια του βραβείου βλάπτει τον ηττηµένο, αλλά όχι άδικα). ∆εύτερον, µία τίµια ανάγνωση του Mill οφείλει να 
εγκαταλείψει, κατά την άποψή µου, την πεποίθηση οτι ο Mill προτείνει ένα µοντέλο αυτο-κυριαρχίας (self-sovereignty) ή ιδιοκτησίας του εαυτού (self-ownership) ως 
βάση για τη δικαιολόγηση του περιορισµού ελευθερίας. Όποιος πιστεύει οτι ο Mill πρεσβεύει τέτοιες απόψεις οφείλει να µας δείξει (1) πώς συνάδουν µε τον ωφελιµισµό 
του Mill, και (2) πώς συνάδουν µε τον σοσιαλισµό του Mill, o οποίος συνεπάγεται απόρριψη ελευθεριστικών (libertarian) δικαιωµάτων στην ιδιωτική ιδιοκτησία (δες, για 
παράδειγµα, τα Chapters on Socialism). 

 

Το ζήτηµα που θα µε απασχολήσει έχει ως εξής: οτι µία βλάβη είναι άδικη συνεπάγεται οτι είναι ηθικά (και ίσως νοµικά) επιλήψιµη. Εντούτοις δεν είναι καθόλου 
προφανές οτι µία άδικη βλάβη είναι αναγκαία για επιλήψιµη (ηθικά και νοµικά) συµπεριφορά. Μερικές συναφείς επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί από τον Κώστα εδώ. Θα 
επιχειρηµατολογήσω σε συντοµία, εναντίον της θέσης του Mill στο παραπάνω κείµενο, οτι αυτή η πεποίθηση πρέπει να εγκαταλειφθεί. Νοµικά και ηθικά επιλήψιµη 
συµπεριφορά δεν συνεπάγεται οτι κάποιο τρίτο πρόσωπο έχει (άδικα) βλαπτεί, µολονότι (άδικη) βλάβη σε τρίτο πρόσωπο συνεπάγεται επιλήψιµη συµπεριφορά. 

Το Πρόβληµα της Μη-Ταυτότητας 

Η κεντρική ιδέα είναι σύλληψη του Derek Parfit, συνοπτικά διατυπωµένη στο βιβλίο του Reasons and Persons. Το πρόβληµα της µη-ταυτότητας ανακύπτει επειδή οι 
άνθρωποι που ζουν στο παρόν ελέγχουν, όχι µόνο πότε και πού θα υπάρξουν µελλοντικοί άνθρωποι, αλλά επίσης πόσοι και ποιοί. Αν οι άνθρωποι σήµερα αποφασίσουν 
να κάνουν περισσότερα παιδιά, τότε προφανώς ο αριθµός µελλοντικών ανθρώπων αυξάνει. Αλλά διαφορετικές αποφάσεις σήµερα επηρεάζουν ποιοί µελλοντικοί 
άνθρωποι θα υπάρξουν. Γιατί; 

O άνθρωπος είναι, τουλάχιστον εν µέρει, κάποιο γενετικό υλικό. Αν η µητέρα του Α δεν είχε συλλάβει µε τον πατέρα του Α, αλλά µε κάποιον άλλο, τότε ο Α δεν θα 
υπήρχε. ∆ιαφοροποίηση στο γενετικό υλικό που εµπεριέχουν ωάριο και το σπερµατοζωάριο κατά τη σύλληψη προκαλεί διαφορά στο ποιός υπάρχει. 

Ο Parfit προτείνει το ακόλουθο παράδειγµα: η γυναίκα Γ θέλει να µείνει έγκυος. Αλλά έχει µία σπάνια ασθένεια η οποία δεν προκαλεί καµία βλάβη στην ίδια. Αν η Γ 
συλλάβει το χειµώνα, τότε θα µεταδώσει στο παιδί της, X, ένα γονίδιο που προκαλεί µία ήπια ασθένεια για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αν η γυναίκα µείνει έγκυος 
εκτός χειµώνα, τότε το παιδί της, Ψ, δεν θα κληρονοµήσει το γονίδιο και θα ζήσει µία ζωή χωρίς την ασθένεια. Η Γ γνωρίζει τις συνέπειες, αλλά τις αγνοεί, και µένει 
έγκυος τον χειµώνα. 

Το πρόβληµα που ανακύπτει εδώ είναι πως η Γ φαίνεται να επιδίδεται σε επιλήψιµη συµπεριφορά: αν περίµενε δύο µήνες θα µπορούσε να συλλάβει χωρίς να µεταδώσει 
το γονίδιο της ήπιας ασθένειας. Εντούτοις δεν βλάπτει κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο: εξ’υποθέσεως οι Χ και ο Ψ είναι διαφορετικά πρόσωπα, αφού έχουν διαφορετικά 
γονίδια. Και η Γ δεν µπορεί να βλάπτει τον Χ φέρνοντάς στον στον κόσµο, γιατί η καλή ζωή που θα ζήσει είναι προτιµότερη απ’το να µην ζήσει καθόλου. Συνεπώς η Γ 
φέρεται επιλήψιµα, αλλά δεν φέρεται επιλήψιµα επειδή βλάπτει τον Χ, ή κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο. 

Σπάζοντας το φιστίκι µε κασµά; 

Αν η Γ όντως φέρεται επιλήψιµα χωρίς να βλάπτει κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο, τότε η αρχή της βλάβης δεν είναι αναγκαία συνθήκη για επιλήψιµη συµπεριφορά. 
Ίσως το παραπάνω παράδειγµα να µην πείθει κάποιον καχύποπτο θιασώτη της αρχής της βλάβης. Ιδού ένα παράδειγµα που ίσως να πείσει. Η ποιότητα της ζωής του Χ µε 
σωµατική αναπηρία είναι, συνήθως, χειρότερη απ’ότι θα ήταν η ζωή του Χ χωρίς την αναπηρία. Αλλά µπορούµε να συµφωνήσουµε οτι ο Χ µπορεί να ζήσει µία καλή ζωή 
µε την αναπηρία: δεν είναι προτιµότερο να µην υπάρξει καθόλου (αλλιώς: η ποιότητα της ζωής του µε την αναπηρία δεν είναι τόσο χαµηλή ώστε να µπορεί εύλογα να 
ευχηθεί να µην υπήρχε). Έστω λοιπόν οτι η Γ γνωρίζει πως, αν µείνει έγκυος τον χειµώνα, το παιδί της θα έχει µία σωµατική αναπηρία. Η Γ µένει έγκυος τον χειµώνα, µε 
την πρόθεση να γεννήσει ένα παιδί µε σωµατική αναπηρία. ∆εν είναι η συµπεριφορά της επιλήψιµη; Πιστεύω πως είναι. Μπορούσε να περιµένει δύο µήνες, και να δώσει 
ζωή σε ένα άλλο πρόσωπο Ψ, χωρίς καµία αναπηρία. Εντούτοις δεν βλάπτει κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο: αν θελήσει να αποφύγει το ενδεχόµενο αναπηρίας δεν θα 
υπάρξει ο Χ. Και αν έχει πρόθεση να φέρει στη ζωή τον Χ δεν τον βλάπτει. Αντίθετα, του χαρίζει µία καλή ζωή (αν και µε αναπηρία). 

Κάποιος µπορεί να πει οτι η εν λόγω αναπαραγωγή του προβλήµατος της µη-ταυτότητας είναι σαν να προσπαθείς να σπάσεις φιστίκι µε κασµά. Συµφωνώ µε αυτή την 
άποψη. Η αρχή της (άδικης) βλάβης δεν µπορεί να είναι αναγκαία για επιλήψιµη πράξη ή συµπεριφορά (ο Joel Feinberg, από τους σηµαντικότερους φιλελεύθερους 
µελετητές της αρχής της βλάβης, συµφωνεί µε αυτή την άποψη. ∆ες το πρώτο κεφάλαιο από το Freedom and Fulfillment). Είναι υπερβολικά δύσκαµπτη για τέτοια 
δουλειά. Ας πάρουµε έναν πιο απλό δρόµο, την ανταποδοτική δικαιοσύνη. Κάπου στα 1948, βρισκόµαστε έξω από ένα κελί, κάπου στον Αµαζόνιο. Μέσα βλέπουµε 
φυλακισµένο τον Χίτλερ. Υπάρχει µπροστά µας ένα κουµπί, που ανοίγει τη πόρτα της -κατά τα άλλα καλά οργανωµένης- φυλακής. Γνωρίζουµε µε βεβαιότητα οτι, αν 
αφεθεί ελεύθερος, δεν θα βλάψει κανέναν. Γνωρίζουµε επίσης οτι, αν αφεθεί ελεύθερος, µπορεί να µας αποκαλύψει πού βρίσκεται ένας θησαυρός που θα αποφέρει 



κάποια έσοδα (τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κλπ.). Έχουµε λόγο να πατήσουµε το κουµπί; Πιστεύω πως όχι. Είναι άδικο να 
πατήσουµε το κουµπί. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι άδικο να µην τιµωρηθεί ένας στυγερός δολοφόνος, ακόµα κι αν η απαλλαγή του δεν βλάπτει κανέναν. Συνεπάγεται 
οτι κάποιες πράξεις µπορεί να είναι άδικες (και άρα επιλήψιµες) χωρίς να βλάπτουν (άδικα) συγκεκριµένα πρόσωπα. 
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35 Responses to “Η Αρχή της Βλάβης και το Πρόβληµα της Μη-Ταυτότητας” 

1. # Big Pandaon 26 Oct 2007 at 3:56 pm  

Νικόλα, για να µην επιβαρύνω τη συζήτηση µε ζητήµατα που δεν αφορούν άµεσα το post θα µπορούσες να µου προτείνεις κάποια links (ή να µου απαντήσεις µε 
συντοµία) για τα παρακάτω ερωτήµατα; 
α) Γράφεις “γιατί η καλή ζωή που θα ζήσει είναι προτιµότερη απ’το να µην ζήσει καθόλου”. Αυτό είναι απλά µια παραδοχή ή προκύπτει ορθολογικά µε κάποια 
επιχειρήµατα; Υποψιάζοµαι ότι ύπαρξη και µη-ύπαρξη είναι έννοιες µη συγκρίσιµες στη βάση “καλό-κακό”. 
β) Γράφεις: “Σε κάποιες περιπτώσεις είναι άδικο να µην τιµωρηθεί ένας στυγερός δολοφόνος”. Εδώ µε απασχολεί το ερώτηµα αν µια άδικη πράξη συνεπάγεται ότι 
η τιµωρία της είναι δίκαιη; 

2. # Αθ. Αναγνωστόπουλοςon 26 Oct 2007 at 6:51 pm  

Νικόλα, αν αυτή είναι η καλύτερη επίθεση κατά της αποκλειστικότητας της αρχής της βλάβης, εξακολουθώ να µην πείθοµαι σαν “καχύποπτος θιασώτης” της που 
είµαι. Συµφωνώ ότι η ύπαρξη είναι πολύ καλύτερη από την µη ύπαρξη και δηλώνω ότι ποτέ µου δεν κατάλαβα την αµφιβολία που βασανίζει τον Μπιγκ Πάντα και 
άλλους ως προς αυτό. Η συµπεριφορά της µητέρας είναι σαφώς επιλήψιµη ηθικά (ούτε χρειάζονταν όλα αυτά τα εκτός πραγµατικότητας παραδείγµατα. Σκέψου 
µόνο την περίπτωση του στίγµατος). Από την ανηθικότητα όµως µέχρι την νοµική απαγόρευση και µέχρι τον ποινικό κολασµό µένει πολύς δρόµος ακόµα. Η αρχή 
της βλάβης φυσικά και δεν είναι αναγκαία συνθήκη για την ανηθικότητα της συµπεριφοράς, ακόµα και για την παρανοµία της µερικές φορές. Αλλά για την 
εγκληµατοποίησή της; Εκεί χρειάζεσαι πρόσθετα επιχειρήµατα και δεν τα διάβασα πουθενά. Νοµίζω πως είναι. ∆εν έχω καταλάβει τι υποστηρίζεις ακριβώς για τις 
έννοµες συνέπειες που πρέπει να επισύρη η συµπεριφορά που περιγράφεις.  

Εκτός αν υποστηρίζης ότι πρέπει να µπαίνουν στην φυλακή όσοι γονείς µε στίγµα κάνουν παιδιά (πιθανότητα 1/4, άρα ενδεχόµενος δόλος!). Το έχω ακούσει κι 
αυτό.  

ΥΓ: Σχετικά µε τις παραποµπές, επικαλούµενος τον Μιλλ ή τον Φειµβέργο δεν νοµίζω ότι πείθεις (Το λέω σε εσένα για να τα ακούη ο Καλλίρης). ∆εν υπάρχει 
κανείς που να τους θεωρή προφήτες και τα λόγια τους ιερά ευαγγέλια. 

3. # Big Pandaon 27 Oct 2007 at 2:17 am  

Εν συντοµία, διαισθάνοµαι µιαν αλήθεια στη θέση του Νικόλα, όµως προβληµατίζοµαι ως προς την απορία α) στο προηγούµενο σχόλιό µου, γιατί µε αναγκάζει να 
σταθώ αµήχανα στην υπόθεση του Νικόλα ως προς το ότι η ύπαρξη δε συνιστά βλάβη σε σχέση µε τη µη–ύπαρξη. Μη σταθούµε στο «σε τι κόσµο µ’ έφερες 
πατέρα να ζήσω» :–) Όταν απασχόλησε τον Καµί το πρόβληµα της αυτοκτονίας, έθεσε ξεκάθαρα το ζήτηµα της αξίας της ύπαρξης, ως το κατεξοχήν φλέγον ζήτηµα 
(τουλάχιστον για µερικούς από εµάς). Αθ. Αναγνωστόπουλε ίσως να µην σε εκφράζει το θέµα και να έχεις κατασταλαγµένες απόψεις, ωστόσο δέξου πως όταν 
κάποιος αυτοκτονεί µε πλήρη συνείδηση δηλώνει, τελικά, πως για εκείνον η µη–ύπαρξη είναι καλύτερη από την ύπαρξη. Συνεπώς θεωρώ ότι υπάρχει ένα κάποιο 
ζήτηµα εδώ. ∆ε λέω ότι συµφωνώ ή διαφωνώ, όµως αδυνατώ να κατανοήσω το αυταπόδεικτο της αξίας της ύπαρξης και θα χαιρόµουν πραγµατικά αν είχες κάποια 
επιχειρήµατα να µε βοηθήσουν. 

Νικόλα, έχω µια πιο άµεση απορία τώρα: 

Αν από κάποια ραδιενεργή ακτινοβολία ή οποιοδήποτε επιβλαβές συµβάν µεταλλαχτεί κάποιο (ή κάποια) γονίδια στο σώµα µου αυτό σηµαίνει ότι από Αντώνης Χ 
θα γίνω ένας εντελώς διαφορετικός και ξένος Αντώνης Ψ; Πιστεύω πως αυτό δεν είναι αληθές και πως η γονιδιακή µεταβολή πρέπει να είναι ή µεγάλης κλίµακας ή 
σατανικά εξειδικευµένης πχ. σε κάποιο εγκεφαλικό κέντρο της συνείδησης και της προσωπικότητας. Ένα γονίδιο που θα καθόριζε µονάχα µια συγκεκριµένη 
αναπηρία δε βλέπω γιατί µας οδηγεί σε ένα τελείως διαφορετικό άτοµο. Γιατί να µην υποθέσουµε ότι στη µία είναι ο Χ µε αναπηρία και στο άλλο ο Χ χωρίς; 

4. # Νικόλαςon 27 Oct 2007 at 5:52 am  

Big panda, αυτό  

“γιατί η καλή ζωή που θα ζήσει είναι προτιµότερη απ’το να µην ζήσει καθόλου” 

είναι απλά µία υπόθεση που κάνω στο κείµενο για να αναδείξω το επιχείρηµα του Parfit. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες να µην ζεις είναι προτιµότερο 
από το να ζεις (αν, για παράδειγµα, γεννιέσαι µε ασθένειες που προκαλούν συνεχή πόνο, έλλειψη κινητικότητας, κ.ο.κ.) Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν υποβληθεί 
πολλές µηνύσεις για ‘παράνοµη εκχώρηση ζωής’ )δες, για παράδειγµα εδώ). 

∆εν καταλαβαίνω αυτό 

‘το ερώτηµα αν µια άδικη πράξη συνεπάγεται ότι η τιµωρία της είναι δίκαιη;’ 

Η τιµωρία είναι δίκαιη µόνο αν είναι δίκαιη: δεν είναι όλα τα είδη τιµωρίας για µία άδικη πράξη δίκαια. Έστω πτο κλέβεις µία καραµέλα και σε φυλακίζω για 15 
χρόνια. Πώς γίνεται να είναι αυτή η τιµωρία δίκαιη; 

Θανάση, συµφωνούµε ως προς αυτό 

‘Από την ανηθικότητα όµως µέχρι την νοµική απαγόρευση και µέχρι τον ποινικό κολασµό µένει πολύς δρόµος ακόµα.’ 

και αυτό 

Η αρχή της βλάβης φυσικά και δεν είναι αναγκαία συνθήκη για την ανηθικότητα της συµπεριφοράς, ακόµα και για την παρανοµία της µερικές φορές.  

Το ερώτηµα 

‘για την εγκληµατοποίησή της;’ 

απαντάται ευθέως σε ολόκληρο το κείµενο, αλλά η πιο νοµικά συναφής απάντηση δίνεται στη τελευταία παράγραφο (η αναφορά σου στο στίγµα δείχνει οτι δεν 



έχεις καταλάβει καθόλου το παράδειγµα του Parfit στο κύριο σώµα του κειµένου). Εκεί αναπτύσσεται ένα επιχείρηµα γιατί η ΑτΒ δεν είναι αναγκαία για την 
εγκληµατικοποίηση µορφών συµπεριφοράς. 

Το παράδειγµα της τελευταίας παραγράφου εδράζεται στην ανταποδοτική δικαιοσύνη: µερικές φορές (µπορεί να) είναι θεµιτό να εγκληµατοποιούνται 
συµπεριφορές που δεν βλάπτουν κανέναν, απλά και µόνο επειδή είναι άδικες. 

Αλλά ο Κώστας µε έπεισε οτι το επιχείρηµα εναντίον της αναγκαιότητας της ΑτΒ δεν χρειάζεται καν να αποταθεί στην ανταποδοτική δικαιοσύνη. ∆ες το 
παράδειγµά του για τον αβλαβή καταπατητή. 

Αυτό 

‘∆εν υπάρχει κανείς που να τους θεωρή προφήτες και τα λόγια τους ιερά ευαγγέλια.’ 

µπορεί να είναι αλήθεια, αλλά δεν είπα ποτέ το αντίθετο. 

Big panda, ο Θανάσης ούτε προσυπογράφει, ούτε αρνείται οτι  

‘όταν κάποιος αυτοκτονεί µε πλήρη συνείδηση δηλώνει, τελικά, πως για εκείνον η µη–ύπαρξη είναι καλύτερη από την ύπαρξη.’ 

Μάλιστα δέχεται οτι η µητέρα που προκαλεί την ύπαρξη ενός παιδιού µε µερική αναπηρία (µε σκοπό να φέρει στον κόσµο ένα παιδί µε αναπηρία) κάνει κάτι κακό. 
Το µόνο που λέει είναι πως η συµπεριφορά της δεν πρέπει να εγκληµατοποιηθεί επειδή δεν βλάπτει κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο. 

Συµφωνούµε ως προς αυτό 

‘Ένα γονίδιο που θα καθόριζε µονάχα µια συγκεκριµένη αναπηρία δε βλέπω γιατί µας οδηγεί σε ένα τελείως διαφορετικό άτοµο.’ 

Το επιχείρηµα του Parfit λέει µόνο οτι αν δηµιουργηθούν δύο έµβρυα µε διαφορετικό γενετικό υλικό, τότε θα εξελιχθούν σε διαφορετικούς ανθρώπους. ∆εν λέει το 
αντίστροφο, οτι αν δύο διαφορετικοί άνθρωποι αποκτήσουν το ίδιο γενετικό υλικό τότε θα γίνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Επίσης δεν λέει οτι θα γίνεις ο εντελώς 
διαφορετικός Ψ αν χάσεις κάποιο γονίδιο. Το µόνο που λέει είναι πως η (γονιδιακή) προέλευσή σου παίζει κάποιο ρόλο στο ποιός είσαι. 

5. # Αθ. Αναγνωστόπουλοςon 28 Oct 2007 at 12:05 am  

“όταν κάποιος αυτοκτονεί µε πλήρη συνείδηση δηλώνει, τελικά, πως για εκείνον η µη–ύπαρξη είναι καλύτερη από την ύπαρξη. Συνεπώς θεωρώ ότι υπάρχει ένα 
κάποιο ζήτηµα εδώ. ∆ε λέω ότι συµφωνώ ή διαφωνώ, όµως αδυνατώ να κατανοήσω το αυταπόδεικτο της αξίας της ύπαρξης και θα χαιρόµουν πραγµατικά αν είχες 
κάποια επιχειρήµατα να µε βοηθήσουν’ 

Το δίληµµα µπορεί να έχη αξία µόνο για όποιον υπάρχει νοµίζω. Αλλιώς, έχει τόση αξία όση και το δίληµµα “µήντιουµ ή ρέαρ την µπριζόλα του δεινόσαυρου;”.  

“Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες να µην ζεις είναι προτιµότερο από το να ζεις” 

Τίποτε πάντως δεν µας νοµιµοποιεί να παίρνουµε εµείς την απόφαση αυτή για άλλους, γεννηµένους ή αγέννητους.  

“Το ερώτηµα 

‘για την εγκληµατοποίησή της;’ 

απαντάται ευθέως σε ολόκληρο το κείµενο” 

Έλα όµως που δεν δίνεται καµία απάντηση, σοβαρή ή ασόβαρη, ειδικά για την εγκληµατοποίηση και όχι για το “επιλήψιµο”.  

“Εκεί αναπτύσσεται ένα επιχείρηµα γιατί η ΑτΒ δεν είναι αναγκαία για την εγκληµατικοποίηση µορφών συµπεριφοράς” 

Ή έτσι νοµίζει ο Πάρφιτ ή εσύ που τον ερµηνεύεις. Ελπίζω να µην νοµίζετε ότι οι ποινικολόγοι δεν τα έχουν σκεφτεί αυτά τα θέµατα εδώ και πολλά πολλά χρόνια.  

“∆ες το παράδειγµά του για τον αβλαβή καταπατητή” 

Και το είδα και απάντησα, σιγά το επιχείρηµα. Τα ζητήµατα της απρόσφορης απόπειρας θα µε έφερναν σε πολύ πιο δύσκολη θέση.  

“µπορεί να είναι αλήθεια, αλλά δεν είπα ποτέ το αντίθετο” 

Αυτό έλειπε, αλλά µοιάζει καµιά φορά να σκέφτεστε ως εξής: οι κακοί ελευθεριστές έχουν αρχηγούς τον α ή τον β, αν δείξουµε ότι λένε βλακείες, τους 
αποστοµώνουµε. Σκορδοκαΐλα µου τι είπε ο ένας και ο άλλος.  

“Μάλιστα δέχεται οτι η µητέρα που προκαλεί την ύπαρξη ενός παιδιού µε µερική αναπηρία (µε σκοπό να φέρει στον κόσµο ένα παιδί µε αναπηρία) κάνει κάτι 
κακό. Το µόνο που λέει είναι πως η συµπεριφορά της δεν πρέπει να εγκληµατοποιηθεί επειδή δεν βλάπτει κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο” 

Όχι επειδή δεν βλάπτει κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο, αλλά επειδή α) είναι δικαίωµα της να τεκνοποιήση, και β) δεν βλάπτει κανέναν, τελεία. 

6. # Big Pandaon 28 Oct 2007 at 4:42 pm  

Θανάση γράφεις: 

«Το δίληµµα µπορεί να έχη αξία µόνο για όποιον υπάρχει νοµίζω.» 

Συµφωνώ απολύτως γι’ αυτό έγραφα στο πρώτο µου σχόλιο: 

«Υποψιάζοµαι ότι ύπαρξη και µη-ύπαρξη είναι έννοιες µη συγκρίσιµες στη βάση καλό-κακό.» 

αλλά δεν ήθελα να το κουράσω άλλο γιατί δεν ήµουν σίγουρος πως είναι εντός θέµατος. Ωστόσο είναι εντός εάν µε την έννοια ότι απορρίπτοντας τη σύγκριση ως 
δίχως νόηµα (παρά µόνο για τους ζωντανούς) απορρίπτεται το άλλοθι της µητέρας. Το ανέπτυξα περισσότερο γιατί έγραψες: 

«Συµφωνώ ότι η ύπαρξη είναι πολύ καλύτερη από την µη ύπαρξη και δηλώνω ότι ποτέ µου δεν κατάλαβα την αµφιβολία που βασανίζει τον Μπιγκ Πάντα και 
άλλους ως προς αυτό.» 



για να παρατηρήσω ότι µπορεί εσύ να µην το καταλαβαίνεις αλλά συµβαίνει. Εγώ δε συµφωνώ ούτε πως είναι καλύτερη, ούτε χειρότερη. Το δίληµµα δεν υφίσταται 
ως προς αυτό αλλά µόνο ως προς τη δική µας συναισθηµατική φόρτιση και κλίση. ∆ε µπορεί να γίνει καµία σύγκριση µε ορθολογικά κριτήρια ακριβώς διότι 
αγνοούµε παντελώς τη φύση του ενός από τους δύο όρους, δηλ. της µη–ύπαρξης. 

Νικόλα δέχεσαι ότι: 

«Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες να µην ζεις είναι προτιµότερο από το να ζεις» 

αλλά τα παραδείγµατα που αναφέρεις είναι, λίγο έως πολύ, προφανή. Εγώ θεωρώ ότι το δίληµµα της ύπαρξης φαίνεται καλύτερα σε ανθρώπους, οι οποίοι 
φαινοµενικά έχουν µια τυπική ποιότητα ζωής που δε µοιάζει να δικαιολογεί µια τέτοια απόφαση. 

Τέλος πάντως, µόλις αντιλήφθηκα ότι είχα αµελήσει το link προς τον Συνιστολόγο, όπου µαίνεται πραγµατικά µια ολόκληρη µάχη! Έχω πολύ διάβασµα µπροστά 
µου! 

7. # Tituson 28 Oct 2007 at 5:18 pm  

Θανάση, 

Θα σου απαντήσω στο ίδιο ύφος, γνωρίζοντας ότι δε θα µε παρεξηγήσεις όπως δεν σε παρεξηγώ ποτέ κι εγώ. Έχουµε και λέµε λοιπόν:  

1) Επί της -ας πούµε- διαδικασίας: ασχολούµαστε µε τον Mill και τον Feinberg διότι οι δικές τους απόψεις είναι αυτές που έχουν την µεγαλύτερη απήχηση στη 
δυτική φιλοσοφία σε ό,τι αφορά το θέµα της αρχής της βλάβης. Μόλις εκδοθεί το δικό σου τετράτοµο έργο επί του ζητήµατος όχι µόνο θα το σχολιάζω σε κάθε 
ευκαιρία αλλά θα το διαφηµίζω κιόλας στην τηλεόραση ως νέος Άδωνις. Τώρα, το γιατί εσύ επιµένεις στα φανταστικά σου στρατόπεδα και στα “εµείς” και “εσείς” 
µόνο εσύ το ξέρεις.  

2) Πριν από οτιδήποτε άλλο, δεν µπορώ να µην παρατηρήσω την τρικυµία που ταλανίζει το κρανίο σου. Ξεκινάς µε µία µανιώδη υποστήριξη της αρχής της βλάβης 
και καταλήγεις να λύνεις το πρόβληµα µέσω δικαιωµάτων. Σου υπενθυµίζω ότι η αρχή της βλάβης στέκεται (και µάλιστα πρωτοδιατυπώθηκε) ανεξάρτητα από 
κάθε είδους δικαιώµατα. ∆ικαιωµατοκρατική είναι η αφετηρία της συζήτησης του Feinberg για την αρχή της βλάβης - και αυτός είναι και ένας πολύ καλός λόγος 
για να τον κουβεντιάζουµε δίπλα στον Mill προκειµένου να έχουµε και τις δύο αφετηρίες υπόψιν. Αποφάσισε για ποιο λόγο η αρχή της βλάβης θα πρέπει να έχει το 
στατους που της αποδίδεις και στην συνέχεια συζητούµε και λίγο σοβαρά. Αλλά αυτό το µπριάµ από δικαιώµατα, βλάβες, φιλελεύθερα τσιτάτα κοκ δεν σε αφήνει 
να το πιάσεις πουθενά γιατί δεν λέει και τίποτα - για να το θέσω όσο πιο απλά γίνεται.  

3) Το “σιγά το επιχείρηµα” κατ’ αρχάς δεν είναι επιχείρηµα αλλά παράδειγµα και κατά δεύτερον δεν το απάντησες ποτέ - και αν νοµίζεις το αντίθετο αυτό ειναι το 
πραγµατικά ανησυχητικό. Το µόνο που απάντησες είναι το “δύσκολο” ερώτηµα της απρόσφορης απόπειρας και σαν καλός σκληροπηρυνικός οπαδός δήλωσες ότι 
καλώς δε θα τιµωρείται όποιος µε ανθρωποκτόνο πρόθεση πυροβολεί κάποιον στο κεφάλι µε ένα ψεύτικο όπλο που νοµίζει αληθινό! Αυτό είναι, φυσικά, απολύτως 
ανεπιθύµητο ως αποτέλεσµα και έρχεται σε αντίθεση µε βασικές µου διαισθήσεις - όπως και πολλών άλλων φαντάζοµαι. Τα δύο άλλα παραδείγµατα είναι αυτό της 
καταπάτησης που δεν προκαλεί καµµία ζηµιά (πχ κάποιος µπαίνει σε ένα σπίτι και κοιµάται στο σαλόνι χωρίς να αγγίξει τίποτα) και αυτό της γυναίκας που πέφτει 
θύµα βιασµού (και δε χρησιµοποιώ τον όρο µε τη νοµική του έννοια για να µην αρχίσουµε µε τέτοια προβλήµατα) ενώ κοιµάται µε αποτέλεσµα να ξυπνήσει το 
πρωί χωρίς καµµία σωµατική βλάβη και χωρίς να θυµάται τίποτα. Τώρα, αυτά είναι ψιλά γράµµατα ίσως, αλλά δεν προκύπτει από αυτές τις συµπεριφορές βλάβη 
υπό οποιαδήποτε έννοια του όρου (ούτε ως υποβάθµιση των συµφερόντων του ιδιοκτήτη ή της γυναίκας πχ). Μπροστά µας, λοιπόν, ανοιγονται 3 δρόµοι. Πρώτον, 
λέµε ότι δεν υπάρχει βλάβη και άρα καλώς µπορεί ο καθένας να κοιµάται στο σπίτι µας ή να µας βιάζει στον ύπνο µας. ∆εύτερον, λέµε ότι δεν είναι αναγκαία η 
βλάβη για είναι αδικαιολόγητη µία συµπεριφορά και την απαγορεύουµε επειδή συνιστά επίθεση λχ στην αξιοπρέπειά µας ή στην ιδιωτική µας ζωή ή έστω 
παραβίαση κάποιων ηθικών κανόνων. Τρίτον, καταφεύγουµε σε κάποιο κεντρικό δικαίωµα η παραβίαση του οποίου -και των “παραγώγων του” συνιστά “άδικη 
βλάβη” και κρίνουµε σε αυτή τη βάση την συµπεριφορά που µας απασχολεί. Φυσικά, ο καλύτερος υποψήφιος για τα παραδείγµατα που συζητούµε εδώ είναι η 
ιδιοκτησία του εαυτού και η “κάτι σαν ιδιοκτησία του εαυτου” αυτο-κυριαρχία του Feinberg. ∆ιαλέγεις και παίρνεις… 

4) Συµφωνώ στο ότι η δήλωση του Νικόλα ότι το ζήτηµα της εγκληµατοποίησης απαντάται σε ολόκληρο το κείµενο είναι τουλάχιστον υπεραισιόδοξη. Και 
γενικότερα, δεν πιστεύω ότι το παράδειγµα του Πάρφιτ είναι καλή αφετηρία για αυτή την κουβέντα -αν και συµφωνώ απόλυτα µε την ανάγνωση του Νικόλα που 
δεν είναι δα και πρωτότυπη. Αλλά το πρώτο ερώτηµα πρέπει να είναι πάντα “είναι θεµιτή η παρεµβολή στην ελεύθερη επιλογή και πράξη κάποιου σε αυτές τις 
περιπτώσεις και για ποιο λόγο;”. Ξεκινώντας από εκεί καταλήγουµε στο αν το ποινικό δίκαιο είναι ένα καλό µέσο για µία τέτοια παρεµβολή. Κάποιες φορές θα 
είναι και κάποιες άλλες όχι. Αυτό εξαρτάται πρώτιστα από την ίδια τη φύση του ως γενικής και µάλλον χοντροκοµµένης παρέµβασης µε τα ιδιωτικά και στην 
συνέχεια µε τις βασικές αρχές που το διέπουν κάθε φορά - άλλες οι συνέπειες της ανταπόδωσης και άλλες λχ της επανόρθωσης. Επιπροσθέτως, το αν ο 
καταπατητής θα υποχρεωθεί να πληρώσει πρόστιµο στο κράτος ή αποζηµίωση στον ιδιώτη είναι δευτερευούσης σηµασίας για τον ίδιο - αν και σηµαντικό από 
άλλες απόψεις. Τέλος, δεν καταλαβαίνω τι νοµίζεις ότι εξυπηρετεί η αναφορά στους ποινικολόγους. Αφενός µεν, οι περισσότεροι δεν προσφέρουν κάτι ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρον στο διάλογο λόγω της συνήθως µονοδιάστατης προσέγγισής τους, αφετέρου δε σε ποιον ποινικό κώδικα βλέπεις να λύνεται το θέµα υπέρ της θέσης 
σου; Πουθενά δεν αναγνωρίζεται η βλάβη προς έτερον ως αναγκαία συνθήκη εγκληµατοποίησης και οι τάσεις (ειδικά σε παραδοσιακά φιλελεύθερα κράτη όπως οι 
ΗΠΑ και η Αγγλία) είναι προφανέστατα πατερναλιστικές αν όχι και µοραλιστικές! Τώρα, αν µαλώνουµε για τις συντεχνίες, εγώ δεν παρεµβαίνω γιατί έχω 
συµφέροντα και στις δύο!  

ΥΓ: Συγγνώµη για το σεντόνι αλλά µου έθιξαν το παράδειγµα και καταλαβαίνετε… 

8. # Αθ. Αναγνωστόπουλοςon 28 Oct 2007 at 9:26 pm  

“∆ε µπορεί να γίνει καµία σύγκριση µε ορθολογικά κριτήρια ακριβώς διότι αγνοούµε παντελώς τη φύση του ενός από τους δύο όρους, δηλ. της µη–ύπαρξης” 

∆εν είµαι τόσο βέβαιος. Ο ένας όρος του διλήµµατος είναι η άρνηση του άλλου, άρα αφού ξέρουµε πώς είναι η ύπαρξη, έχουµε και κάποια υποψία για το πώς είναι, 
ή, τουλάχιστον, πώς δεν είναι η µη ύπαρξη. Και σε κάθε περίπτωση, ανάµεσα σε µια χοιρινή µπριζόλα και σε µια µπριζόλα από δεινόσαυρο ξέρω τι να διαλέξω! 

9. # Big Pandaon 28 Oct 2007 at 11:04 pm  

Ως προς τη µπριζόλα Θανάση συµφωνώ απολύτως, γι’ αυτό αν σε καλέσω ποτέ σε τραπέζι όπου το µενού θα περιλάµβανε και συκωτάκια πτεροδάκτυλου, θα 
έπρεπε µάλλον να σταθείς επιφυλακτικός. Παρόλα αυτά, το παράδειγµα της µπριζόλας δεν τηρεί την αναλογία ως προς το εξής: δεν υπάρχει στ’ αλήθεια επιλογή, 
ενώ µεταξύ ύπαρξης και µη υπάρχει (υπό την προϋπόθεση ότι η ύπαρξη προηγείται). Εγώ όµως δε σχολίασα το θέµα της επιλογής όσο των κριτηρίων µε τα οποία 
αυτή µπορεί να γίνει. Συµφωνώ ως προς το τελευταίο σου σχόλιο ότι αυτή η αντίθεση ύπαρξης και µη ίσως είναι και η µοναδική άκρη που µπορούµε να βρούµε. ∆ε 
µπορούν να υπάρχουν βεβαιότητες σε αυτά τα ζητήµατα. Το θέµα είναι µπορώ να έχω γνώση του µη-είναι ώστε να το συγκρίνω µε το είναι; Τα µη-χαρακτηριστικά 
του µη-είναι που µπορούν να προκύψουν από την αντίθεση είναι µε τη σειρά τους χαρακτηριστικά. Μα δε µπορεί το τίποτε να έχει κάτι! Ή µπορεί; Πέραν τούτου, 
πάντως, θεωρώ ότι η αυτοκτονία σαν επιλογή έχει να κάνει κυρίως µε την απόρριψη του ενός όρου του διλήµµατος παρά µε την προτίµηση του άλλου, του οποίου 
στερείται παντελώς τη γνώση ή την εµπειρία. 

Σηµ. Έχουµε ξεφύγει όµως λίγο. Θανάση και ο Νικόλας θα γκρινιάζει. Θα χαρώ να συνεχίσουµε σε κάποιο post που θα είναι ανάλογης θεµατολογίας. 

10. # Αθ. Αναγνωστόπουλοςon 29 Oct 2007 at 1:20 pm  

Τίτε, 



“Ξεκινάς µε µία µανιώδη υποστήριξη της αρχής της βλάβης και καταλήγεις να λύνεις το πρόβληµα µέσω δικαιωµάτων. Σου υπενθυµίζω ότι η αρχή της βλάβης 
στέκεται (και µάλιστα πρωτοδιατυπώθηκε) ανεξάρτητα από κάθε είδους δικαιώµατα. ∆ικαιωµατοκρατική είναι η αφετηρία της συζήτησης του Feinberg για την 
αρχή της βλάβης - και αυτός είναι και ένας πολύ καλός λόγος για να τον κουβεντιάζουµε δίπλα στον Mill προκειµένου να έχουµε και τις δύο αφετηρίες υπόψιν” 

Αυτό λέω ρε φίλε, δεν µε νοιάζει πώς πρωτοδιατυπώθηκε και τι έχει στον νου του ο κάθε φιλόσοφος. Η αρχή της βλάβης όχι µόνο δεν είναι ανεξάρτητη από την 
θεωρία δικαιωµάτων, αλλά συνάγεται υποχρεωτικά από αυτήν. Η ίδια θεωρία δικαιωµάτων οδηγεί και στην µιλλιανή πολιτική θεωρία ή και στο ελάχιστο κράτος 
του Νόζικ.  

“δήλωσες ότι καλώς δε θα τιµωρείται όποιος µε ανθρωποκτόνο πρόθεση πυροβολεί κάποιον στο κεφάλι µε ένα ψεύτικο όπλο που νοµίζει αληθινό!” 

Όχι, δεν το δήλωσα απ’ όσο θυµάµαι. Υποστηρίζω µια πιο στενή ερµηνεία του απροσφόρου στην απόπειρα, όχι απολύτως κατασταλαγµένη οµολογώ, που θα 
θεωρούσε πάντως το παράδειγµά σου πρόσφορη απόπειρα.  

“Τώρα, αυτά είναι ψιλά γράµµατα ίσως, αλλά δεν προκύπτει από αυτές τις συµπεριφορές βλάβη υπό οποιαδήποτε έννοια του όρου” 

Λάθος, προκύπτει. Αποδέχοµαι την ουσιαστική περί εννόµου αγαθού αντίληψη, που θεωρεί σε κάθε περίπτωση προστατευόµενο νοµικό αντικείµενο όχι την υγεία ή 
την περιουσία κ.λπ., αλλά την εξουσία διαθέσεώς τους, την ειδικώτερη µορφή της γενικής ελευθερίας δηλαδή. Ειδικά στο παράδειγµα του βιασµού, πολύ πιο 
εύγλωττο ασφαλώς από το άχρωµο και άοσµο παράδειγµα του καταπατητή, πράγµα που εξηγεί ίσως και το γιατί χρησιµοποιείται από τους υποστηρικτές της 
άποψής σου, προστατευόµενο έννοµο αγαθό είναι ξεκάθαρα η γενετήσια ελευθερία, ο γενετήσιος αυτοπροσδιορισµός, όπως προκύπτει και από τον τίτλο του 
κεφαλαίου.  

“Τρίτον, καταφεύγουµε σε κάποιο κεντρικό δικαίωµα η παραβίαση του οποίου -και των “παραγώγων του” συνιστά “άδικη βλάβη” και κρίνουµε σε αυτή τη βάση 
την συµπεριφορά που µας απασχολεί. Φυσικά, ο καλύτερος υποψήφιος για τα παραδείγµατα που συζητούµε εδώ είναι η ιδιοκτησία του εαυτού και η “κάτι σαν 
ιδιοκτησία του εαυτου” αυτο-κυριαρχία του Feinberg” 

Περίπου αυτό.  

“δεν καταλαβαίνω τι νοµίζεις ότι εξυπηρετεί η αναφορά στους ποινικολόγους. Αφενός µεν, οι περισσότεροι δεν προσφέρουν κάτι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον στο 
διάλογο λόγω της συνήθως µονοδιάστατης προσέγγισής τους, αφετέρου δε σε ποιον ποινικό κώδικα βλέπεις να λύνεται το θέµα υπέρ της θέσης σου;” 

Ο Πάρφιτ, τον οποίο αγνοώ, εξ όσων είδα ασχολείται κυρίως µε ηθική φιλοσοφία. Λαµπρά. Μας δίνει πολλούς καλούς λόγους για να θεωρούµε ανήθικη, ακόµα και 
άδικη, µια συµπεριφορά που δεν βλάπτει (αν και δεν χρειαζόταν να κάνη τόσο κόπο, ανήθικη µπορεί να είναι µια πράξη και λόγω κινήτρου). Επιµένω ότι δεν µας 
δίνει κανένα απολύτως λόγο για να την ανάγουµε σε έγκληµα. Και γω γράφω συχνά πυκνά διάφορα αναιδή σε θέµατα γλωσσικά ή ιστορικά, το κάνω πάντα όµως 
µε κάποιο δέος.  

Όσο για τους ποινικούς κώδικες, σαφώς κερδίζουν στον δικό µας οι οπαδοί της µη βλάβης: κακόβουλη βλασφηµία, επαιτεία, διευκόλυνση αλλοτρίας ακολασίας, 
εκµετάλλευση πόρνης, κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώµατος, προσβολή συµβόλων του ελληνικού κράτους, και ακόµα: καλλιέργεια κάνναβης. Έχω πολλή 
δουλειά λοιπόν και συ πολλούς συνοδοιπόρους.  

Ξαναρωτώ λοιπόν, γιατί δεν πήρα σαφή απάντηση: ποια θα είναι η έννοµη συνέπεια για τους γονείς στο παράδειγµα του στίγµατος ή στα παραδείγµατα του 
Πάρφιτ; 

11. # ∆ηµήτρης Τσαραπατσάνηςon 30 Oct 2007 at 1:25 am  

Νικόλα, το κείµενό σου είναι πολύ καλό αλλά µου φαίνεται, πώς να το πω, εκτός θέµατος! Στο κείµενο του Μιλλ που παραθέτεις δεν ισχυρίζεται πουθενά ο Μιλλ 
ότι στην “αρχή της βλάβης” ανάγεται όλη η ηθική (δηλαδή όλη η επιλίψηµη ηθικά συµπεριφορά). Στο κείµενο ο Μιλλ απλώς λέει ότι η αρχή της βλάβης είναι η 
καλύτερη δικαιολόγηση της κρατικής δράσης που στερεί την ατοµική ελευθερία (”interfering with the liberty of action of any of their number”). Αυτό φυσικά, όπως 
επισηµαίνει έγκαιρα (και έγκυρα) και ο κ.Αναγνωστόπουλος δεν έχει καµία σχέση µε το θετό ποινικό δίκαιο, του οποίου το περιεχόµενο δεν εξαρτάται µόνο από 
τα, ας τα πούµε, “ηθικά γεγονότα”, αλλά και από κοινωνικά γεγονότα και πεπραγµένα. ∆εν βλέπω εποµένως πού κολάει εδώ ο Πάρφιτ. 

12. # ∆ηµήτρης Τσαραπατσάνηςon 30 Oct 2007 at 1:28 am  

∆ύο παρατηρήσεις ακόµα: 
1. Έπρεπε να γράψω “επιλήψιµη” 
2. Γειά σου Φούτρε! 

13. # Νικόλαςon 30 Oct 2007 at 9:01 am  

Θανάση, διερωτάσαι γιατί έχει συνάφεια το επιχειρήµα του Πάρφιτ µε το νοµικό ζήτηµα, πέραν του ηθικού. 

Η παραλλαγή µου στο παράδειγµά του (µε τη γυναίκα που εκ προθέσεως προκαλεί την ύπαρξη ενός παιδιού µε αναπηρία -µε αυτοσκοπό τη δηµιουργία ενός 
παιδιού µε αναπηρία- όταν µπορεί να περιµένει δύο µήνες για να αποτρέψει τη δηµιουργία ενός παιδιού µε αναπηρία) δείχνει οτι ίσως κάποιες µορφές 
συµπεριφοράς πρέπει να εγκληµατοποιούνται, µολονότι δεν βλάπτουν κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο. Το παιδί που θα γεννηθεί δεν έχει βλαπτεί από τη µητέρα 
του γιατί, αν η µητέρα είχε περιµένει, τότε δεν θα είχε έρθει στη ζωή. Και, εξ’υποθέσεως, η ύπαρξή του είναι καλύτερη απ’ότι αν δεν υπήρξε καθόλου. 

Η πιο απλή ποινή στην περίπτωση του Πάρφιτ µπορεί να είναι ο,τιδήποτε από υποχρεωτικά µαθήµατα ‘µητρικής αγωγής’, ή απλό ‘group-therapy’, µέχρι πρόστιµο 
και προσωρινή στέρηση κηδεµονίας. 

ΝΒ: Η περίπτωση του στίγµατος δεν είναι ίδια µε την περίπτωση του Πάρφιτ. Στην πρώτη, αντίθετα µε τη δεύτερη, ο άνθρωπος που θα συλληφθεί έχει δεδοµένη 
πιθανότητα να αναπτύξει την ασθένεια. Συνεπώς αν η µητέρα περιµένει δύο µήνες, ή δύο χρόνια, το ρίσκο που παίρνει µένει σταθερό, ακόµα κι αν τα πρόσωπα που 
θα συλλάβει αλλάζουν. Στο παράδειγµα του Πάρφιτ, αν η γυναίκα συλλάβει τώρα είναι σχεδόν βέβαιο οτι το παιδί θα είναι ανάπηρο, ενώ αν συλλάβει σε δύο 
µήνες, είναι σχεδόν βέβαιο οτι το παιδί δεν θα είναι ανάπηρο. Γι’αυτό και η συµπεριφορά της είναι ηθικά και ενδεχοµένως νοµικά επιλήψιµη. 

Αν δεν σε πείθει το παράδειγµα του Πάρφιτ, τότε πρέπει να πεις γιατί δεν σε πείθει ούτε το ανταποδοτικό επιχείρηµα (στο οποίο δεν βλάπτεται κανείς, αλλά ο 
δολοφόνος φεύγει ελεύθερος). 

∆ηµήτρη, αυτό 

‘δεν έχει καµία σχέση µε το θετό ποινικό δίκαιο, του οποίου το περιεχόµενο δεν εξαρτάται µόνο από τα, ας τα πούµε, “ηθικά γεγονότα”, αλλά και από κοινωνικά 
γεγονότα και πεπραγµένα.’  

µπορεί να είναι αλήθεια (αν κατάλαβα σωστά πρεσβεύεις οτι η αρχή του Μιλλ δεν έχει καµία σχέση µε ‘ηθικά γεγονότα’, αφού γράφεις οτι τα ηθικά γεγονότα 
έχουν (µη-αποκλειστική) σχέση µε το ‘θετό δίκαιο’, αλλά η αρχή του Μιλλ δεν έχει ‘καµία σχέση µε το θετό ποινικό δίκαιο’). 



Ο Πάρφιτ δεν έχει (και ίσως δεν θέλει να έχει) καµία σχέση µε το νοµικό ζήτηµα. Αλλά το ερώτηµα που εγείρει το πρόβληµα της µη-ταυτότητας έχει συνάφεια µε 
το νοµικό ζήτηµα. Έχει συνάφεια επειδή (µπορεί να) δίνει πυροµαχικά σε όσους πρεσβεύουν οτι σε κάποιες περιπτώσεις η αρχή της βλάβης δεν µπορεί, ή δεν 
χρειάζεται, να κάνει τη δουλειά που της αναθέτει παραδοσιακά το ποινικό δίκαιο. 

14. # ∆ηµήτρης Τσαραπατσάνηςon 30 Oct 2007 at 4:02 pm  

Mea culpa Νικόλα, έπρεπε να εξηγηθώ καλύτερα και εξηγούµαι. Συµφωνώ ότι το παράδειγµα του Πάρφιτ έχει νοµική σηµασία, αν µε αυτό εννούµε ότι αποτελεί 
βάση συζήτησης για την αµφισβήτηση της ηθικής “αρχής της βλάβης” του Μιλλ, και αυτό είτε µε την έννοια ότι (αλά Ντουόρκιν, µε τον οποίο παρεµπιπτόντως 
συντάσσοµαι) οι ηθικές αρχές αποτελούν τµήµα του όρου αλήθειας των “νοµικών προτάσεων” (δηλαδή αυτών που περιγράφουν νοµικές σχέσεις, δικαιώµατα, 
υποχρεώσεις, αρµοδιότητες κλπ.), είτε, σε µια πιό “θετικιστική” προσέγγιση του νοµικού περιεχοµένου που το εξαρτά απολύτως και µόνο από “κοινωνικά 
γεγονότα”, ως συζήτηση για το πώς θα έπρεπε να είναι το (ιδεατό) ποινικό δίκαιο. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει συνάφεια, όπως γράφεις, άρα και σχέση µε 
νοµικά ζητήµατα. Προσπάθησα όµως, µε λάθος τρόπο, να ισχυριστώ κάτι άλλο: το κείµενό σου, αν κατάλαβα καλά, λέει ότι µπορεί να υπάρχουν και ηθικά 
επιλήψιµες πράξεις που να µην ανάγονται σε βλάβες σε πρόσωπα. Συµφωνώ. Όµως στο κείµενο που παραθέτεις πουθενά ο Μιλλ δεν ισχυρίζεται το αντίθετο, ούτε 
η αρχή της βλάβης, όπως εγώ την καταλαβαίνω, ισχυρίζεται το αντίθετο. Η αρχή της βλάβης λέει απλώς ότι το κράτος νοµιµοποιείται να στερήσει από κάποιον την 
ελευθερία του αν και µόνο αν αυτός προκάλεσε “βλάβη” (ό,τι κι αν αυτό σηµαίνει, είναι προφανές ότι εδώ ανακύπτουν δυσχερή και περίπλοκα ζητήµατα 
ερµηνείας) σε τρίτον. Μια απάντηση εποµένως που µπορεί να δώσει ο θιασώτης της αρχής της βλάβης στον Πάρφιτ είναι οφθαλµοφανής: 
1. Βεβαίως η συµπεριφορά της µητέρας είναι ηθικά επιλήψιµη, άρα αποτελεί βάση για ηθική µοµφή 
2. Ταυτόχρονα, δεν προκαλεί βλάβη στο παιδί (αυτό παρεµπιπτόντως συζητείται, έχει δε να κάνει µε το αν καταλαβαίνουµε την βλάβη counterfactually και µόνον, 
αλλά δεν θα µπω αυτή τη στιγµή στη συζήτηση) 
3. Η πράξη της δεν µπορεί ηθικά να βασίσει την στέρηση της ελευθερίας της (αρχή της βλάβης). Ο ποινικός κολασµός της µητέρας δεν δικαιολογείται 
ηθικά (τουλάχιστον ως στέρηση της ελευθερίας της, η επιβολή προστίµου είναι πιό συζητήσιµη) 
4. Μπορεί όµως να είναι ο ηθικά επιλήψιµος χαρακτήρας της πράξης της µητέρας νοµική βάση για την επιδίκαση (αστικής) αποζηµίωσης υπέρ του παιδιού. 
∆εν βλέπω σε τι θα διαφωνούσε µε αυτά ο Μιλλ, καθώς δεν προκύπτει, από το απόσπασµα που παρέθεσες τουλάχιστον, ότι θεωρεί πως όλες οι ηθικές υποχρεώσεις 
µας ανάγονται τελικά στην αρχή της βλάβης. 

15. # Αθ. Αναγνωστόπουλοςon 30 Oct 2007 at 5:28 pm  

“Η περίπτωση του στίγµατος δεν είναι ίδια µε την περίπτωση του Πάρφιτ. Στην πρώτη, αντίθετα µε τη δεύτερη, ο άνθρωπος που θα συλληφθεί έχει δεδοµένη 
πιθανότητα να αναπτύξει την ασθένεια. Συνεπώς αν η µητέρα περιµένει δύο µήνες, ή δύο χρόνια, το ρίσκο που παίρνει µένει σταθερό, ακόµα κι αν τα πρόσωπα που 
θα συλλάβει αλλάζουν. Στο παράδειγµα του Πάρφιτ, αν η γυναίκα συλλάβει τώρα είναι σχεδόν βέβαιο οτι το παιδί θα είναι ανάπηρο, ενώ αν συλλάβει σε δύο 
µήνες, είναι σχεδόν βέβαιο οτι το παιδί δεν θα είναι ανάπηρο. Γι’αυτό και η συµπεριφορά της είναι ηθικά και ενδεχοµένως νοµικά επιλήψιµη” 

∆ηλαδή στην περίπτωση του στίγµατος η µητέρα έχει ενδεχόµενο δόλο, ενώ στην περίπτωση Πάρφιτ επιδίωξη ή έστω άµεσο δόλο β΄ βαθµού. ∆όλος υπάρχει όµως 
και στις δύο περιπτώσεις. Άρα πρόστιµο πρέπει να επιβληθή και στην µητέρα που γέννησε παιδί µε µεσογειακή αναιµία η κακούργα. Προσοχή… 

“Αν δεν σε πείθει το παράδειγµα του Πάρφιτ, τότε πρέπει να πεις γιατί δεν σε πείθει ούτε το ανταποδοτικό επιχείρηµα (στο οποίο δεν βλάπτεται κανείς, αλλά ο 
δολοφόνος φεύγει ελεύθερος)” 

Όταν λέµε ότι πρέπει να υπάρχη βλάβη, δεν εννοούµε σώνει και καλά ότι ο βλαπτόµενος πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο (αυτό είναι ίσως που θα έλεγε ο 
libertarian!). Υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για τα εγκλήµατα περί την απονοµή της δικαιοσύνης π.χ. Κάτι τέτοιο συµβαίνει και εδώ. Στο ελληνικό δίκαιο πρόκειται 
για ελευθέρωση φυλακισµένου του άρ. 172 ΠΚ, έγκληµα που υποτίθεται ότι στρέφεται κατά της Πολιτείας (ό,τι και αν σηµαίνη αυτό). 

Γεια σου και σένα, Τσα! 

16. # Tituson 31 Oct 2007 at 2:44 am  

Θανάση, 

Οκ, τώρα που παραδέχθηκες ότι είσαι ελευθεριστής καταλήγουµε κάπου - και έχω εκφράσει τις επιφυλάξεις µου για τον ελευθερισµό πολλάκις. Θα τονίσω µόνο 
τρία πράγµατα -µε κριτήριο την ανακρίβεια των λεγοµένων σου- παρά το γεγονός ότι διαφωνώ σε πολλά από όσα είπες και επί της αρχής. Πρώτον, ασφαλώς και 
δεν είµαστε υποχρεωµένοι να αντιµετωπίσουµε ενδεχόµενο και µη ενδεχόµενο δόλο µε όµοιο τρόπο -κάθε άλλο µάλιστα και συνεπώς είναι νοµικά σηµαντική η 
παρατήρηση του Νικ. ∆εύτερον, αυτό το “η ίδια θεωρία δικαιωµάτων οδηγεί και στην µιλλιανή πολιτική θεωρία” είναι ασφαλέστατα λάθος και θα το είχες 
αντιληφθεί αν είχες φτάσει στη δεύτερη µόλις σελίδα του On Liberty (δες λίγο παρακάτω). Τρίτον, έχει καταντήσει κουραστικό αυτό το κατηγορώ των 
ελευθεριστών προς όλους τους υπόλοιπους που δεν είναι φιλελεύθεροι επειδή δεν πιστεύουν σε αυτή τη χοντροκοµµένη σαχλαµάρα που λέγεται ιδιοκτησία του 
εαυτού. Αν το γεγονός ότι µου φαίνεται ανεπαρκής η αρχή της βλάβης µε κάνει φασίστα ή Ψωµιάδη τότε είµαι στην ευχάριστη παρέα της συντριπτικής 
πλειονότητας των φιλελεύθερων στοχαστών -και νιώθω µια χαρά. Είναι, πάντως, ελαφρώς µικροπρεπές εκ µέρους σου να µου καταλογίζεις δήθεν υποστήριξη 
ρυθµίσεων µε τις οποίες γνωρίζεις ότι διαφωνώ.  

Κατά τα λοιπά, η κρίσιµη φράση του Mill δεν είναι αυτή που παραθέτει ο Νικ αλλά η κάτωθι: 
“It is proper to say that I forego any advantage which could be derived to my argument from the idea of abstract right, as a thing independent of utility. I regard 
utility as the ultimate appeal on all ethical questions; but it must be utility in the largest sense, grounded on the permanent interests of man as a progressive being. 
Those interests, I contend, authorise the subjection of individual spontaneity to external control, only in respect to those action of each, which concern the interest of 
other people”.  

Από τούτη τη φράση συνάγεται αφενός µεν ότι ασφαλώς και δε βρίσκεται κανένα δικαίωµα στη βάση της µιλλιανής θεωρίας (pace ελευθεριστές) και αφετέρου ότι 
δε φαίνεται πρόσφορη η διάκριση που κάνει ο ∆ηµήτρης µε συνέπεια να πάσχει και η ερµηνεία που αποδίδει στον Mill στο συγκεκριµένο παράδειγµα - εννοείται, 
φυσικά, ότι έχει δίκιο όταν λέει ότι πολλά εξαρτάται από το τι εκλαµβάνει ο καθένας ως βλάβη και ο ίδιος ο Mill δε βοηθάει και πολύ εδώ. Και αυτό διότι η 
απάντησή του θα έπρεπε να είναι ότι αυτό που θα πρέπει να µας απασχολεί είναι το όφελος όπως το περιγράφει παραπάνω και είναι αµφίβολο το κατά πόσον η 
συγκεκριµένη πρακτική (της µητέρας που φέρνει στον κόσµο παιδιά µε σοβαρά προβλήµατα υγείας) είναι καλός λόγος για παρέµβαση κατά Mill. Από την άλλη, 
αµφιβάλλω για το κατά πόσον θα θεωρούσε την πράξη της µητέρας ως πρωτίστως self-regarding. Γιατί δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάµε ότι ο ίδιος δέχεται τις 
παρεµβάσεις από το κράτος προς παρεµπόδιση της άνθισης κακών τρόπων ζωής (πχ συζητεί ακόµα και το κλείσιµο των χαρτοπαικτικών λεσχών) δεχόµενος 
καταφανέστατα ότι ακόµα και η επιλογή επαγγέλµατος του λεσχιάρχη ή του ιδιοκτήτη µπαρ δεν είναι αρκετά self-regarding για να µας απαγορεύει κάθε έλεγχο. 
Τέλος, δεν ξέρω αν το πρόστιµο θα έκανε τόσο µεγάλη διαφορά για τον Mill διότι η περιουσία είναι µαζί µε τη ζωή και το σώµα µας τα κατ’ εξοχήν 
προστατευόµενα αγαθά στο On Liberty.  

ΥΓ: Αν είµαι υποχρεωµένος να προτείνω νοµική ρύθµιση στο παράδειγµα του Παρφιτ (που δεν είµαι αλλά τέλος πάντων) θα πω ότι είµαι σχεδόν βέβαιος ότι αν η 
µητέρα δολίως µένει έγκυος θα πρέπει να της αφαιρείται η κηδεµονία του παιδιού ως επικίνδυνης και ακατάλληλης µητέρας. Πριν δε τη γέννηση του παιδιού θα 
έβλεπα απολύτως δικαιολογηµένη την υποχρέωσή της σε ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες µε την απειλή διοικητικών κυρώσεων (πχ αφαίρεση προνοµίων κάθε 
είδους). 

17. # Αθ. Αναγνωστόπουλοςon 31 Oct 2007 at 6:00 pm  

“τώρα που παραδέχθηκες ότι είσαι ελευθεριστής καταλήγουµε κάπου” 



∆εν παραδέχθηκα τίποτε και έχω δηλώσει πολλές φορές ότι βαριέµαι τις πινακίδες, σε αντίθεση µε σένα προφανώς, που µάλλον δεν έχεις καλύτερα πράγµατα να 
κάνης.  

“ασφαλώς και δεν είµαστε υποχρεωµένοι να αντιµετωπίσουµε ενδεχόµενο και µη ενδεχόµενο δόλο µε όµοιο τρόπο” 

Επίσης δεν είµαστε υποχρεωµένοι να αντιµετωπίσουµε οµοίως σκοπό µε σκοπό συν υποκειµενικό στοιχείο του αδίκου κ.λπ. Αυτά όµως είναι τεχνικές λεπτοµέρειες 
εντός της πρόθεσης. Άλλωστε τα εγκλήµατα που τιµωρούνται µόνον εν γνώσει τελούµενα είναι µειοψηφία. Οι δύο περιπτώσεις είναι βασικά όµοιες: οι µητέρες 
έχουν δόλο. Επίτρεψέ µου να αµφισβητώ αν ο Νικόλας το είχε κατανοήσει αυτό.  

“∆εύτερον, αυτό το “η ίδια θεωρία δικαιωµάτων οδηγεί και στην µιλλιανή πολιτική θεωρία” είναι ασφαλέστατα λάθος και θα το είχες αντιληφθεί αν είχες φτάσει 
στη δεύτερη µόλις σελίδα του On Liberty” 

Ρε φίλε, δεν το αντέχω άλλο αυτό το πράγµα! ∆εν µου καίγεται καρφί τι είπε, αν το είπε και πώς το είπε ο Μιλλ ή οποιοσδήποτε άλλος. Αυτό που λέω όλο κι όλο 
είναι ότι µια θεωρία ίσων δικαιωµάτων, όπου αφετηρία είναι η µεγαλύτερη δυνατή αµοιβαίως ελευθερία των πολιτών, οδηγεί σε κάποια έννοια επικουρικότητας 
της κρατικής παρέµβασης (αυτό εννοούσα µε την συντοµογραφία Μιλλ) ή και κανονιστικής ελαχιστοποίησης του κράτους (συντοµογραφία Νόζικ).  

“έχει καταντήσει κουραστικό αυτό το κατηγορώ των ελευθεριστών προς όλους τους υπόλοιπους που δεν είναι φιλελεύθεροι επειδή δεν πιστεύουν σε αυτή τη 
χοντροκοµµένη σαχλαµάρα που λέγεται ιδιοκτησία του εαυτού” 

Απολύτως σύµφωνοι για την σαχλαµάρα, αλλά πού µίλησα εγώ για ιδιοκτησία του εαυτού; Ποιον ανεµόµυλο καταδιώκεις πάλι; Το να είσαι ο εαυτός σου είναι 
άλλωστε πολύ πιο ισχυρό κανονιστικά από το να σου ανήκη ο εαυτός σου (στην δεύτερη περίπτωση διατρέχης τον κίνδυνο να σε κοινωνικοποιήσουν τίποτα 
µαλλιάδες αναλυτικοί µαρξιστές!).  

“Είναι, πάντως, ελαφρώς µικροπρεπές εκ µέρους σου να µου καταλογίζεις δήθεν υποστήριξη ρυθµίσεων µε τις οποίες γνωρίζεις ότι διαφωνώ” 

Ακριβώς επειδή διαφωνείς σου τα γράφω! Ασφαλώς και διακρίνεις ότι η εγκληµατοποίηση συµπεριφορών που δεν συνιστάνε (εν ευρεία εννοία) βλάβες εγκυµονεί 
κινδύνους. Αν και η διαφωνία σου επί των συγκεκριµένων διατάξεων προκύπτει µόνο από την ιδίαν µου γνώση, εφόσον εσύ, σωφρόνως ποιών και αποφεύγοντας 
να εκτεθής, παραλείπεις συστηµατικά να λάβης θέση σε αµφιλεγόµενα ζητήµατα. Θα ήταν περισσότερο µεγαλοπρεπές εκ µέρους σου να µας πληροφορούσες µε 
ποιες ρυθµίσεις ακριβώς διαφωνείς και κυρίως: ποιο έγκληµα δεν εµπεριέχει βλάβη και είναι τόσο απαραίτητη η διατήρησή του; Ή, ποια συµπεριφορά δεν είναι 
βλαπτική και πρέπει απαραιτήτως να εγκληµατοποιηθή;  

“Αν είµαι υποχρεωµένος να προτείνω νοµική ρύθµιση στο παράδειγµα του Παρφιτ (που δεν είµαι αλλά τέλος πάντων) θα πω ότι είµαι σχεδόν βέβαιος ότι αν η 
µητέρα δολίως µένει έγκυος θα πρέπει να της αφαιρείται η κηδεµονία του παιδιού ως επικίνδυνης και ακατάλληλης µητέρας. Πριν δε τη γέννηση του παιδιού θα 
έβλεπα απολύτως δικαιολογηµένη την υποχρέωσή της σε ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες µε την απειλή διοικητικών κυρώσεων (πχ αφαίρεση προνοµίων κάθε 
είδους)” 

Ευστρόφως και εγχελυοειδώς δεν υποπίπτεις στο ατόπηµα του Νικόλα, άρα παραδέχεσαι ότι λόγος για εγκληµατοποίηση σε αυτήν την ανήθικη οµολογουµένως 
συµπεριφορά δεν υπάρχει. Άρα δίκιο είχα στην κριτική µου στο παράδειγµα του Πάρφιτ και την σχετική ανάλυση του Νικόλα, άρα δεν έχω ιδέα πού διαφωνείς 
µαζί µου, εκτός αν σου είµαι χρήσιµος ως πασσατέµπος! 

18. # Νικόλαςon 31 Oct 2007 at 6:06 pm  

Θανάση (και λοιποί νοµικοί), όπως καταλαβαίνετε γνωρίζω περίπου όσα νοµικά όση ινδική µουσικολογία. Αλλά αφού µιλάµε σε κανονιστικό επίπεδο, ‘you have to 
bear with me.’ 

Νοµίζω οτι η δυνατότητα εγκληµατοποίησης στο παράδειγµα του Πάρφιτ δεν χρειάζεται να αποταθεί σε δόλο. Το παράδειγµά µου µε τον δόλο απλά χρησιµεύει να 
ακονίσει περισσότερο µία βασική διαίσθηση, τίποτα περισσότερο. Η εγκληµατική αµέλεια είναι αρκετή. 

Γράφεις 

‘∆ηλαδή στην περίπτωση του στίγµατος η µητέρα έχει ενδεχόµενο δόλο, ενώ στην περίπτωση Πάρφιτ επιδίωξη ή έστω άµεσο δόλο β΄ βαθµού.’ 

Αλλά ο δόλος δεν είναι απαραίτητος: το µόνο που χρειάζεται είναι να γνωρίζουµε είναι οτι η Γ µπορούσε να περιµένει δύο µήνες ώστε να δώσει ζωή σε ένα παιδί 
χωρίς τη (σηµαντική) αναπηρία του Χ. Η µητέρα µε στίγµα δεν µπορεί να κάνει κάτι τέτοιο: το ρίσκο µένει σταθερό όσο κι αν περιµένει. 

Εντούτοις νοµίζω οτι δεν χρειάζεται να συµφωνήσω µε την τελευταία παράγραφο του Κώστα. Ίσως µάλιστα να προσυπέγραφα απλό πρόστιµο, ή ποινή από αστικό 
δίκαιο, όπως κάνει στο (4) ο ∆ηµήτρης. 

Προς επίρρωση του ισχυρισµού του Κώστα ενάντια στον ελευθερισµό -µε τον οποίο συµφωνώ ως προς τα αρνητικά επιχειρήµατα- αξίζει να προστεθεί το µείζων 
νοµικό πρόβληµα οτι είναι σχεδόν αδύνατο (για έναν ελευθεριστή) να καταδικάσει την απάτη. O λόγος είναι οτι οι βασικές µορφές απάτης δεν συνεπάγονται ούτε 
(1) παραβίαση της ιδιοκτησίας του εαυτού, ούτε (2) παραβίαση του δικαιώµατος στην ατοµική ιδιοκτησία µε τα µοναδικά µέσα που θέλει να απαγορέψει ο 
ελευθεριστής (viz. µε τη βία ή µε την απειλή βίας). Το ολοκληρωµένο επιχείρηµα βρίσκεται στο άρθρο του James Child ‘Can libertarianism sustain a fraud 
standard?’, από το Ethics του 1994. 

19. # Αθ. Αναγνωστόπουλοςon 31 Oct 2007 at 7:52 pm  

Νικόλα, για να µην το παίζουµε έξυπνοι µε την ορολογία µας, ας πω µόνο το εξής: ο µητέρα του Πάρφιτ έχει εντονώτερο είδος δόλου από την µητέρα µε το στίγµα 
και υπό αυτήν την έννοια είναι πιο ένοχη. Στέκει λογικά να τιµωρήσης την πρώτη και όχι την δεύτερη (αν και περισσότερο όµοιες παρά διαφορετικές µου µοιάζουν 
οι δύο περιπτώσεις), όχι όµως αν αρκήσαι ακόµη και σε αµέλεια, όπως εσύ εν τη ρύµη του γραπτού σου λογου. Το καλύτερο βέβαια είναι να µην τιµωρήσης µε το 
ποινικό δίκαιο ούτε την µία ούτε την άλλη, όπως τελικά φαίνεται να καταλήγης.  

Αυτό για την απάτη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είσαι βέβαιος; Είναι δυνατόν (όλοι;) οι ελευθεριστές να αρκούνται και σε µια µη ενηµερωµένη βούληση; ∆εν 
πιστεύω να έχετε φτειάξει πάλι κανά στρωµάνο (straw man) και να τον χτυπάτε αλύπητα… 

20. # Tituson 31 Oct 2007 at 10:11 pm  

Θανάση, 

Πρώτον, αν δε θέλεις να µιλάµε για τον Μιλλ, το Νόζικ κλπ τότε µία καλή αρχή θα ήταν να µην µιλάς για αυτούς. ∆εύτερον, όταν λες ότι “κάτι σαν” την ιδιοκτησία 
του εαυτού ή την αυτο-κυριαρχία θα πρέπει να είναι στη βάση της αντίληψής µας για την αρχή της βλάβης εµένα µου ακούγεσαι ως ολίγον ελευθεριστής - αλλά δε 
θα βάλω ταµπέλες για να µην σε κουράσω, εσένα τον εσχάτως πολυάσχολο και ελάχιστα ανεκτικό απέναντι στους αργόσχολους. Θα έπρεπε, βέβαια, να έχεις 
αντιληφθεί ότι µε ενοχλεί η προσκόλληση στο “κάτι σαν ιδιοκτησία του εαυτού” και όχι το πως καλείται ο κάθε (προσ)κολληµένος - εν προκειµένω, λοιπόν, 
διαφωνώ µε την συγκεριµένη δικαιωµατοκρατική αφετηρία και µε εσένα που την συµπαθείς, όπως κι αν θέλεις ή δε θέλεις να λέγεσαι. ‘Αλλωστε, και παρ’ ηµίν 



(αφού χωρίσαµε στρατόπεδα) οι όροι χρησιµοποιούνται χάριν συντοµογραφίας. Τρίτον, το σχόλιό µου για το δόλο είχε να κάνει µε µία λαθεµένη εντύπωση που 
έµεινε από τα όσα έγραψες και δεν είπα πουθενά ότι θα έπρεπε να εγκληµατοποιηθεί η συµπεριφορά της µάνας του Πάρφιτ (καταλαβαίνετε τι εννοώ). Τέταρτον, 
φυσικά και δε διαφωνούµε σε πολλά και συζητούµε για “λεπτοµέρειες” που δεν είναι όµως ασήµαντες - αυτό είναι προφανές νοµίζω. Πέµπτον, ναι, είσαι µια χαρά 
πασατέµπος και γίνεσαι ακόµα πιο γευστικός όταν αρχίζεις τα γραφικά µε τους ανεµόµυλους και τους αχυρανθρώπους! 

21. # Νικόλαςon 01 Nov 2007 at 12:30 am  

Θανάση, πάµε πάλι: το επιλήψιµο στοιχείο στο παράδειγµα του Πάρφιτ δεν εξαρτάται από δόλο. Αρκεί η αµέλεια. Να γιατί: 

1. Πηγαίνεις το ανήψι σου βόλτα στο πάρκο. Από δική σου απαράδεκτη αµέλεια, το ανήψι πέφτει σε ένα πηγάδι και παθαίνει µόνιµη αναπηρία. 

Σε αυτή τη περίπτωση έκανες κάτι κακό (αµέλησες να φροντίσεις το ανήψι) και, ή επειδή, το έβλαψες. 

2. Μένεις έγκυος και ο γιατρός σου λέει οτι, αν συλλάβεις 6 µε 6.30 το απόγευµα, είναι βέβαιο οτι το παιδί σου θα έχει µόνιµη αναπηρία. Από απαράδεκτη δική 
σου αµέλεια συλλαµβάνεις 6.15. 

Σε αυτή τη περίπτωση έκανες κάτι κακό (αφού µπορούσες να περιµένεις 15 λεπτά για να φέρεις στον κόσµο έναν µη-ανάπηρο άνθρωπο) αλλά δεν έβλαψες το παιδί 
Χ. Κι’αυτό γιατί αν είχες συλλάβει στις 6.35, ex hypothesi δεν θα είχες συλλάβει το Χ, και η ζωή του Χ θα είναι καλή. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στη 
περίπτωση του στίγµατος. 

Ούτε το παράδειγµα 1, ούτε το 2 ενέχει δόλο. Εντούτοις και το ανήψι, και το παιδί (µπορεί να) έχουν αξιώσεις να σε µηνύσουν. (Ποιά η κύρια διαφορά ρύθµισης 
αδικοπραγίας από το ποινικό και από το αστικό δίκαιο;) 

Όσο αφορά την απάτη: µπορώ να σου στείλω το κείµενο, ή να το αναρτήσω εδώ αν σε ενδιαφέρει. 

22. # Αθ. Αναγνωστόπουλοςon 01 Nov 2007 at 2:25 pm  

Νικόλα, ευχαριστώ για το σύντοµο µάθηµα Ποινικού. Η τιµώρηση της µάνας Παρφιτ (κατά το µάνα ρέιβερ!) και εξ αµελείας αδυνατίζει ακόµη περισσότερο την 
θέση σου. 

Αν µπορής, στείλε µου το κείµενο της απάτης, είµαι περίεργος.  

Α, και µην ξεχάσω:  

ποιο έγκληµα δεν εµπεριέχει βλάβη και είναι τόσο απαραίτητη η διατήρησή του; Ή, ποια συµπεριφορά δεν είναι βλαπτική και πρέπει απαραιτήτως να 
εγκληµατοποιηθή; 

Αυτό φυσικά δεν απαντήθηκε. Υποθέτω ο Τίτους θα σκέφτεται ακόµα µασουλώντας τους πασσατέµπους του. 

23. # gbon 02 Nov 2007 at 1:33 am  

Η αρχή της βλάβης οµοιάζει µε την περίπτωση της ΕΣΣ∆. Μια συγκεκριµένη µορφή ψυχικών βασανισµών, που αποτελούσε στην πραγµατικότητα ένα διεθνές 
πρόβληµα, το οποίο υπάρχει σε λιγότερο ή περισσότερο λανθάνουσα µορφή σε όλες τις κοινωνίες. 

24. # Tituson 02 Nov 2007 at 4:27 am  

“ποιο έγκληµα δεν εµπεριέχει βλάβη και είναι τόσο απαραίτητη η διατήρησή του; Ή, ποια συµπεριφορά δεν είναι βλαπτική και πρέπει απαραιτήτως να 
εγκληµατοποιηθή;” 

Το είπαµε, ρε σύντροφε, η απρόσφορη απόπειρα ανήκει στην πρώτη κατηγορία και ο “βιασµός” του παραδείγµατός µου στη δεύτερη. Ελπίζω να µην το πάµε από 
την αρχή πάλι για να διαπιστώσουµε ότι έχουµε διαφορετικές αντιλήψεις περί δικαιωµατοκρατικής αφετηρίας της αρχής της βλάβης και περί ορισµού της βλάβης. 
Άντε να νυµφευθείς τώρα γιατί πρέπει να προσφέρεις κάτι καλύτερο από πασατέµπο στη δεξίωση! 

25. # Νικόλαςon 02 Nov 2007 at 5:07 am  

Θανάση, δεν ήθελα να φανεί πατροναριστικό το σχόλιό µου: το ανέπτυξα µόνο για να φανεί η διαφορά µε το παράδειγµα του Πάρφιτ. Και τη θέση µου την 
αδυνάτησα ενσυνείδητα, για να σου δείξω οτι το συναφές ατόπηµα µπορεί να ποινικοποιηθεί χωρίς να ενέχει δόλο. 

Επισηµαίνω µόνο οτι αν δεν µπορείς να βρεις µία εύλογη ερµηνεία αυτού 

‘Υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για τα εγκλήµατα περί την απονοµή της δικαιοσύνης π.χ. Κάτι τέτοιο συµβαίνει και εδώ. Στο ελληνικό δίκαιο πρόκειται για 
ελευθέρωση φυλακισµένου του άρ. 172 ΠΚ, έγκληµα που υποτίθεται ότι στρέφεται κατά της Πολιτείας (ό,τι και αν σηµαίνη αυτό).’ 

δηλαδή της βλάβης κατά της πολιτείας, τότε το επιχείρηµα της ανταποδοτικής δικαιοσύνης στέκει. Πρόσεξε οτι µία πολιτεία µπορεί να ωφελείται από την 
απελευθέρωση ενός µνηµειώδη εγκληµατία.  

Μπορείς να κατεβάσεις το κείµενο για την απάτη εδώ. 

26. # Ασκήσεις φιλελευθερισµού ΙΙ: µαζί µιλάµε και χώρια καταλαβαινόµαστε; « Συνιστολόγιοon 06 Nov 2007 at 2:59 am  

[…] Πατερναλιστής (paternalist), µε απλά λόγια, είναι αυτός που θεωρεί δικαιολογηµένο τον περιορισµό της ελευθερίας του ατόµου µε σκοπό το καλό του ίδιου 
του περιοριζόµενου. Όταν λέω ελευθερία εδώ ας πούµε -πολύ αδρά- ότι εννοώ πρωτίστως την πολιτική ελευθερία και ό,τι καλούµε συνήθως προσωπική αυτονοµία 
(= το να είναι κανείς δηµιουργός της ζωής του). Συνεπώς, ένας νόµος που επιβάλλει λχ τις ζώνες ασφαλείας ή το προστατευτικό κράνος είναι πατερναλιστικός. Το 
πρώτο ερώτηµα θα πρέπει να είναι λογικά τι εννοούµε όταν λέµε “µε σκοπό”. Η απάντηση δεν είναι όσο απλή φαίνεται, αλλά, σε γενικές γραµµές, νοµίζω ότι είναι 
απαραίτητο ο στόχος του νοµοθέτη στο παραπάνω παράδειγµα να είναι το όφελος του οδηγού. Απλές “πατερναλιστικές” συνέπειες κάνουν, ενδεχοµένως, ένα νόµο 
κακό αλλά όχι πατερναλιστικό. Ο σεβασµός στην πολιτική ελευθερία και την προσωπική αυτονοµία είναι εκ των ουκ άνευ για το φιλελεύθερο και αυτό µοιάζει να 
καθιστά ασύµβατο τον πατερναλισµό µε το φιλελευθερισµό. Αυτό φαίνεται πως αποτυπώνεται και στην περίφηµη φράση του Μιλλ που έχουµε κουβεντιάσει εδώ 
και εδώ. Όµως υπάρχουν δύο αγκάθια: το πρώτο αφορά το προφανές γεγονός ότι κάποιον πατερναλισµό (το λεγόµενο ήπιο - weak ή soft) κάθε φιλελεύθερος είναι 
αποφασισµένος να τον δεχθεί - αλλιώς θα αφήναµε έφηβους, διανοητικά ασθενείς κλπ στην “αυτονοµία” τους και, κατά συνέπεια, στην µοίρα τους. Το δεύτερο 
είναι το επίσης προφανές ερώτηµα “γιατί”. Γιατί όταν κάποιος κάνει κάτι αυτοκαταστροφικό να καθόµαστε να τον χαζεύουµε αµέριµνοι; Ο Μιλλ λύνει το θέµα µε 
ωφελιµιστικό τρόπο που είναι προφανώς ατυχής αλλά η συζήτηση αυτή δεν µπορεί να γίνει εδώ. Αρκεί να υπενθυµισθεί ότι πολλοί φιλελεύθεροι στοχαστές 
δέχονται ορισµένα ήδη welfare paternalism µε πιο πειστικό επιχείρηµα αυτό του R. Dworkin υπέρ του λεγόµενου volitional paternalism. Επανερχόµενος στα των 
ορισµών τελειώνω µε το εξής: έχω την εντύπωση ότι ο πατερναλισµός δεν είναι, όπως διάβαζα σε µεταπτυχιακή εργασία δηµοσιευµένη σε ιστότοπο του 



Πανεπιστηµίου Αθηνών, το αντίθετο του κοινωτισµού! Κάθε άλλο: ο πατερναλιστής κινείται απο ένα -πολλάκις εσφαλµένο και επιζήµιο, αλλά πάντως- γνήσιο 
ενδιαφέρον για το άτοµο. Πολλές φορές θα συνέφερε απείρως περισσότερο την κοινωνία να µην συµπεριφερθεί πατερναλιστικά - κλασικό παράδειγµα είναι η 
εξαιρετικά ασύµφορη υποχρεωτική αποτοξίνωση ή η πανάκριβη νοσηλεία ανθρώπων που θα προτιµούσαν να πεθάνουν. Εκτός, ίσως, αν είναι κανείς ηθικός 
πατερναλιστής, οπότε τα πράγµατα περιπλέκονται και πάλι… Ως ενός σηµείου πάντως µπορεί κανείς να είναι συνεπής φιλελεύθερος και ταυτοχρόνως να δέχεται 
κάποια ήδη πατερναλισµού. […] 

27. # Ασκήσεις φιλελευθερισµού ΙΙ: µαζί µιλάµε και χώρια καταλαβαινόµαστε; at αναΜορφωση - Ιστολογιοon 07 Nov 2007 at 5:27 pm  

[…] Πατερναλιστής (paternalist), µε απλά λόγια, είναι αυτός που θεωρεί δικαιολογηµένο τον περιορισµό της ελευθερίας του ατόµου µε σκοπό το καλό του ίδιου 
του περιοριζόµενου. Όταν λέω ελευθερία εδώ ας πούµε -πολύ αδρά- ότι εννοώ πρωτίστως την πολιτική ελευθερία και ό,τι καλούµε συνήθως προσωπική αυτονοµία 
(= το να είναι κανείς δηµιουργός της ζωής του). Συνεπώς, ένας νόµος που επιβάλλει λχ τις ζώνες ασφαλείας ή το προστατευτικό κράνος είναι πατερναλιστικός. Το 
πρώτο ερώτηµα θα πρέπει να είναι λογικά τι εννοούµε όταν λέµε “µε σκοπό”. Η απάντηση δεν είναι όσο απλή φαίνεται, αλλά, σε γενικές γραµµές, νοµίζω ότι είναι 
απαραίτητο ο στόχος του νοµοθέτη στο παραπάνω παράδειγµα να είναι το όφελος του οδηγού. Απλές “πατερναλιστικές” συνέπειες κάνουν, ενδεχοµένως, ένα νόµο 
κακό αλλά όχι πατερναλιστικό. Ο σεβασµός στην πολιτική ελευθερία και την προσωπική αυτονοµία είναι εκ των ουκ άνευ για το φιλελεύθερο και αυτό µοιάζει να 
καθιστά ασύµβατο τον πατερναλισµό µε το φιλελευθερισµό. Αυτό φαίνεται πως αποτυπώνεται και στην περίφηµη φράση του Μιλλ που έχουµε κουβεντιάσει εδώ 
και εδώ. Όµως υπάρχουν δύο αγκάθια: το πρώτο αφορά το προφανές γεγονός ότι κάποιον πατερναλισµό (το λεγόµενο ήπιο - weak ή soft) κάθε φιλελεύθερος είναι 
αποφασισµένος να τον δεχθεί - αλλιώς θα αφήναµε έφηβους, διανοητικά ασθενείς κλπ στην “αυτονοµία” τους και, κατά συνέπεια, στην µοίρα τους. Το δεύτερο 
είναι το επίσης προφανές ερώτηµα “γιατί”. Γιατί όταν κάποιος κάνει κάτι αυτοκαταστροφικό να καθόµαστε να τον χαζεύουµε αµέριµνοι; Ο Μιλλ λύνει το θέµα µε 
ωφελιµιστικό τρόπο που είναι προφανώς ατυχής αλλά η συζήτηση αυτή δεν µπορεί να γίνει εδώ. Αρκεί να υπενθυµισθεί ότι πολλοί φιλελεύθεροι στοχαστές 
δέχονται ορισµένα ήδη welfare paternalism µε πιο πειστικό επιχείρηµα αυτό του R. Dworkin υπέρ του λεγόµενου volitional paternalism. Επανερχόµενος στα των 
ορισµών τελειώνω µε το εξής: έχω την εντύπωση ότι ο πατερναλισµός δεν είναι, όπως διάβαζα σε µεταπτυχιακή εργασία δηµοσιευµένη σε ιστότοπο του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, το αντίθετο του κοινοτισµού! Κάθε άλλο: ο πατερναλιστής κινείται απο ένα -πολλάκις εσφαλµένο και επιζήµιο, αλλά πάντως- γνήσιο 
ενδιαφέρον για το άτοµο. Πολλές φορές θα συνέφερε απείρως περισσότερο την κοινωνία να µην συµπεριφερθεί πατερναλιστικά - κλασικό παράδειγµα είναι η 
εξαιρετικά ασύµφορη υποχρεωτική αποτοξίνωση ή η πανάκριβη νοσηλεία ανθρώπων που θα προτιµούσαν να πεθάνουν. Εκτός, ίσως, αν είναι κανείς ηθικός 
πατερναλιστής, οπότε τα πράγµατα περιπλέκονται και πάλι… Ως ενός σηµείου πάντως µπορεί κανείς να είναι συνεπής φιλελεύθερος και ταυτοχρόνως να δέχεται 
κάποια ήδη πατερναλισµού. […] 

28. # Αθ. Αναγνωστόπουλοςon 12 Nov 2007 at 8:59 pm  

[∆ιάβασα το κείµενο του Τσάιλντ για την απάτη. Το strong fraud standard που αναφέρει δεν ισχύει στο ποινικό δίκαιο, τουλάχιστον το δικό µας. Όπως τα 
παρουσιάζει, φαίνεται να µην µπορή να στηρίξη η ιδιοκτησία του εαυτού την απαγόρευση της απάτης και έχει πολύ δίκιο όταν λέη ότι, ακόµη και αν επιτρεπόταν η 
απάτη, κάπως θα ισορροπούσε πάλι η αγορά, θα έφτειαχναν π.χ. ειδικά συµβόλαια αληθείας. Στην απάτη πάντως προστατεύεται η περιουσία και συγκεκριµένα η 
εξουσία διαθέσεως της περιουσίας. Εκείνος που εξαπατά και άρα προκαλεί πλάνη στον εξαπατώµενο δηµιουργεί µια ελαττωµατική βούληση, τόσο όσο και στην 
περίπτωση της απειλής. Αν αυτός που απειλεί φέρεται στον απειλούµενο σαν να είναι δική του ιδιοκτησία, το ίδιο συµβαίνει και στην απάτη. Απλώς στην πρώτη 
περίπτωση ο παθων δεν το γνωρίζει, ενώ στην δεύτερη το γνωρίζει. ∆εν µου φαίνεται και τόσο µεγάλη η διαφορά. Και γιατί τότε δεν απαγορεύεται γενικά το 
ψεύδος; Γιατί για τον ελευθεριστή, και όχι µόνο, προστατεύτεαι όχι κάποια αξίωση καθενός µας στην αλήθεια, αλλά η εξουσία διαθέσεως της περιουσίας]. 

29. # Νικόλαςon 13 Nov 2007 at 6:06 am  

Θανάση, αυτό 

‘ακόµη και αν επιτρεπόταν η απάτη, κάπως θα ισορροπούσε πάλι η αγορά, θα έφτειαχναν π.χ. ειδικά συµβόλαια αληθείας.’ 

µπορεί να είναι αλήθεια αλλά, ούτως ή άλλως, ο ελευθεριστής δεν είναι σε θέση να επιβάλλει την αποκάλυψη της αλήθειας σε συναπτόµενα συµβόλαια, δηλαδή να 
επιβάλλει την έκδοση εγγυήσεων. 

Ο Child βρίσκει αυτό 

‘Εκείνος που εξαπατά και άρα προκαλεί πλάνη στον εξαπατώµενο δηµιουργεί µια ελαττωµατική βούληση, 

απλά επαναδιατύπωση του προβλήµατος (του πληροφοριακού περιεχοµένου που πρέπει να είναι διατεθειµένοι να ανεχτούν οι ελευθεριστές σε κάθε συναλλαγή). 
Αλλά όπως και να’χει, θεωρεί οτι δεν ισχύει η εξοµοίωσή του µε αυτό 

‘τόσο όσο και στην περίπτωση της απειλής.’ 

∆ες την υποσηµείωση 34. Η απειλή χρήσης βίας δεν αποτείνεται στις διαβουλευτικές ικανότητες του συναλλασσόµενου, ούτε στην συναίνεσή του. Αυτό την 
διαφοροποιεί ριζικά από την απάτη, και καθιστά την εξοµοίωση που επιχειρούν οι ελευθεριστές παρωχηµένη. 

(Αξίζει να πω εδώ οτι, κατά την άποψή µου, το πρόβληµα της απάτης είναι µόνο η κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά τα µειονεκτήµατα της ελευθεριστικής 
θεωρίας.) 

30. # Χάρης Ψαρράςon 15 Nov 2007 at 9:16 am  

Στο κείµενο διαβάζω : 
‘’Αν η Γ όντως φέρεται επιλήψιµα χωρίς να βλάπτει κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο, τότε η αρχή της βλάβης δεν είναι αναγκαία συνθήκη για επιλήψιµη 
συµπεριφορά’’ 
Το παιδί που θα γεννήσει η Γ, επειδή δεν έχει ταυτότητα , δεν είναι ένα συγκεκριµένο πρόσωπο , είναι όµως ένα ορισµένο πρόσωπο , ορίζεται ως ”το παιδί που θα 
γεννήσει η Γ εντός ενός χρονικού διαστήµατος ορισµένων µηνών”. Το να λέµε ότι η αρχή της βλάβης δεν είναι αναγκαία συνθήκη για επιλήψιµη συµπεριφορά , 
επειδή στην περίπτωση που µας απασχολεί η Γ φέρεται επιλήψιµα χωρίς να βλάπτει κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο , είναι σαν να υποστηρίζουµε ότι εγώ που 
γνωρίζω ότι στην κουζίνα µου κατοικούνε δυο εγκλωβισµένα και πεινασµένα ποντίκια µε το να τοποθετήσω εκεί µια φάκα µε τυρί δεν απειλώ να προκαλέσω 
βλάβη µόνο και µόνο επειδή δεν γνωρίζω ποιο από τα δυο ποντίκια θα πέσει στη φάκα. Αν υποστηρίζουµε κάτι τέτοιο είναι φανερό νοµίζω ότι σφάλλουµε. 

31. # Νικόλαςon 16 Nov 2007 at 5:31 am  

Χάρη, το παράδειγµα µε τη φάκα δεν είναι όµοιο µε το παράδειγµα του Πάρφιτ από τις συναφείς απόψεις. 

Το πρόσωπο που θα γεννηθεί, λ.χ., στις 6.15 είναι, ex hypothesi, διαφορετικό από το πρόσωπο που θα γεννηθεί στις 6.30. Στην περίπτωση της φάκας, οποιοδήποτε 
από τα ποντίκια κι αν πιαστεί, θα βλαπτεί. Αλλά στην περίπτωση της εγκυµοσύνης (είτε 6.15 είτε 6.30) δεν βλάπτεται κάποιο από τα δύο πρόσωπα, όποιο κι αν 
συλληφθεί. 

Συνεπώς 

‘το παιδί που θα γεννήσει η Γ εντός ενός χρονικού διαστήµατος ορισµένων µηνών’ 



δεν βλάπτεται. Αλλά η Γ κάνει κάτι επιλήψιµο. ∆ες Reasons and Persons, σελ. 351-79. 

32. # Χ. Ψ.on 10 Dec 2007 at 7:19 pm  

Γεια σου Νικόλα . Σε ευχαριστώ για την απάντηση και τη σχετική παραποµπή. 
Εάν κάνοντας λόγο για συναφείς απόψεις αναφέρεσαι , όπως υποθέτω , στο γεγονός ότι τα δυνάµει τέκνα της Γ στο παράδειγµα του Parfit σε αντίθεση µε τα 
ποντίκια του παραδείγµατος ανήκουν στο σύνολο που ο Parfit θα ονόµαζε ‘future people’ (‘future beings’ για τις ανάγκες της σύγκρισης των δυο παραδειγµάτων , 
αφού έχουµε να κάνουµε και µε ποντίκια), τότε έχεις προφανώς δίκιο όταν λες ότι τα δύο παραδείγµατα δεν είναι όµοια από τις συναφείς απόψεις. Το παράδειγµα 
µε τα ποντίκια το έφερα , γιατί δεν είχα αντιληφθεί ότι κάνοντας λόγο στο κείµενό σου για ‘συγκεκριµένα πρόσωπα’ αναφερόσουν στα πρόσωπα αυτά που ο Parfit 
ονοµάζει ‘particular people’ ( όπου ο χαρακτηρισµός ‘particular’ για τους ‘people’ υιοθετείται προκειµένου να οριστεί το σύνολο των ανθρώπων που δεν είναι 
‘future people’). 
Η χρήση του χαρακτηρισµού ‘particular’ σε αντιδιαστολή προς τον χαρακτηρισµό ‘future’ δεν είναι αυτονόητη για κάποιον που δεν έχει ανατρέξει στο εν λόγω 
κεφάλαιο από το βιβλίο του Parfit , γι’ αυτό άλλωστε όταν έγραφα το πρώτο post είχα λάβει ως δεδοµένο ότι η λέξη χρησιµοποιείται µε την συνήθη σηµασία της. 
Ερµηνεύοντας λοιπόν το ‘συγκεκριµένο’ ως το ‘επαρκώς ορισµένο’ ή άλλως το ‘εξατοµικευµένο’ θεώρησα ότι , όταν στο παράδειγµα της Γ έκανες λόγο για 
απουσία βλάβης συγκεκριµένου προσώπου , αναφερόσουν στο γεγονός ότι η Γ δεν έχει εναργή αντίληψη της ταυτότητας του υφιστάµενου τη δυσµενή συνέπεια της 
(επιλήψιµης) συµπεριφοράς της προσώπου. 
Από αυτήν την άποψη το παράδειγµα µε τα ποντίκια είναι όµοιο µε το παράδειγµα της Γ αφού και στις δυο περιπτώσεις ο πράττων δεν γνωρίζει την ταυτότητα του 
εν τέλει υφιστάµενου τη δυσµενή συνέπεια προσώπου. Παραδέχοµαι βέβαια ότι υπ’ αυτό το πρίσµα τα δύο παραδείγµατα δεν έχουν άλλη σηµασία πλην του να 
επισηµάνουν το εντελώς προφανές , ότι δηλαδή προκειµένου να έχουµε πρόκληση βλάβης σε ένα πρόσωπο δεν είναι απαραίτητο να έχει ο βλάπτων εναργή 
αντίληψη της ταυτότητας του υφιστάµενου την βλάβη. Ανατρέχοντας στον Parfit διαπίστωσα ότι αυτή η οµοιότητα µεταξύ των δύο παραδειγµάτων είναι 
αµελητέα , αν όχι εικονική , εφόσον το παράδειγµα της Γ έχει επιστρατευτεί για να καταδειχθεί ότι είναι δυνατόν ο υφιστάµενος τη δυσµενή συνέπειά µιας 
επιλήψιµης πράξης να είναι κατά την τέλεσή της όχι απλώς ‘µη συγκεκριµένο’ πρόσωπο , αλλά ούτε καν ‘πρόσωπο’. 
Με αφορµή την ορολογική αυτή σύγχυση αναρωτιέµαι πάντως τι εξυπηρετεί η επιλογή από τον Parfit του όχι αναµενόµενου όρου ‘particular persons’ για 
τα….‘πρόσωπα’. Σκέφτοµαι ότι το επίθετο επιστρατεύεται προκειµένου να δηλώσει ξεκάθαρα ο Parfit την πεποίθησή του ότι κανείς δεν είναι πρόσωπο παρά µόνο 
χάριν της µοναδικότητας που του εξασφαλίζει το γεγονός της σύλληψής του. Εάν ο Parfit είναι όντως πεπεισµένος ότι το γεγονός της σύλληψης είναι ο αναγκαίος 
και επαρκής χορηγός της µοναδικότητας που απαιτείται προκειµένου ο τάδε ή ο δείνα να είναι πρόσωπο , τότε φοβάµαι ότι προκειµένου να είναι συνεπής µε τη 
θέση του αυτή , δεν µπορεί παρά να οδηγηθεί στο εσφαλµένο συµπέρασµα ότι ο κλώνος του ανθρώπου δεν είναι πρόσωπο . Αυτό και µόνο νοµίζω αρκεί ώστε να 
είµαστε δικαιολογηµένα δύσπιστοι απέναντι στην ιδέα περί προσώπου που εισηγείται ο Parfit στο υπό συζήτηση κεφάλαιο ( βλέπε ιδίως σελ:392). 
Τα παραπάνω αφορούν στην αδυναµία της λέξης ‘συγκεκριµένος’ να αποδώσει ξεκάθαρα το νόηµα που ο Parfit αποδίδει στον όρο ‘particular people’ αλλά και σε 
µια δικαιολογηµένη νοµίζω επιφύλαξη απέναντι στην άνευ όρων αποδοχή του ορισµού του προσώπου που µας προτείνει ο Parfit. Πέραν αυτών όµως το 
παράδειγµα της Γ και η σχετική συζήτηση συνεχίζει να µου γεννά ερωτηµατικά. Ο Parfit δέχεται ότι είναι δυνατόν µια πράξη να είναι ηθικά επιλήψιµη , παρότι δεν 
καθιστά τη ζωή κανενός χειρότερη απ’ όσο θα ήταν εάν η πράξη αυτή δεν είχε συντελεστεί. Εντούτοις εκτός αυτού δέχεται επίσης ότι 1) το γεγονός ότι τέτοιου 
είδους επιλήψιµες πράξεις δεν χειροτερεύουν την κατάσταση κανενός προσώπου δεν σηµαίνει ότι δεν προκαλούν δυσµενείς συνέπειες ( bad effects) – σελ:378- , 2) 
οι δυσµενείς συνέπειες τέτοιων επιλήψιµων πράξεων , σε ορισµένες τουλάχιστον περιπτώσεις όπως είναι αυτή του παραδείγµατός του για την Ριψοκίνδυνη Επιλογή 
-Risky Policy- ( η διαφορά του παραδείγµατος αυτού από το παράδειγµα της Γ που συζητούµε είναι νοµίζω µόνο ‘ποσοτική’ και όχι ποιοτική) , αποτελούν ‘βλάβες’ 
σύµφωνα µε την τρέχουσα , πλην καταυτόν ατυχή , σηµασία του όρου ( on the ordinary use of ‘harm’) – σελ: 373-374-. 
Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω θα έλεγα τα εξής : α) Προκειµένου να δεχτούµε ότι η Γ πράττει επιλήψιµα χωρίς να προκαλεί βλάβη , πρέπει πρώτα να απορρίψουµε 
την τρέχουσα χρήση της ‘βλάβης’ ως λανθασµένη , β) Προκειµένου δε το παράδειγµα της Γ να µας φανεί χρήσιµο για την απόρριψη της ‘αρχής της βλάβης’ , 
πρέπει να δεχθούµε κάτι ακόµη περισσότερο, δηλαδή είτε ότι η αρχή της βλάβης αναφέρεται στην κατά Parfit ορθή σηµασία της ‘βλάβης’ (βλάβη = χειροτέρευση 
του προσώπου) είτε ότι εάν αναφέρεται στην τρέχουσα σηµασία της λέξης είναι εξ αυτού και µόνο του λόγου εσφαλµένη. 
Την πρώτη από τις υπό β) εναλλακτικές , ότι δηλαδή η αρχή της βλάβης υιοθετεί την κατά Parfit ορθή σηµασία του όρου , πρέπει νοµίζω να την απορρίψουµε , 
γιατί η αρχή της βλάβης φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως εύχρηστο µέσο ώστε να διαπιστώνει λίγο πολύ ο καθένας πότε έχουµε βλάβη και πότε όχι και 
σκοπεύοντας να απαλλάξει τους δυνάµει βλάπτοντες από τη δυσκολία των σταθµίσεων που η διαπίστωση κάθε ενδεχόµενης ‘χειροτέρευσης ενός συγκεκριµένου 
προσώπου’ θα απαιτούσε καταλήγει αναπόφευκτα να εισηγείται µία παράδοξη διάκριση ανάµεσα στον αποδέκτη της βλάβης (ένα συγκεκριµένο πρόσωπο) και στο 
αντικείµενο της βλάβης (ένα άξιο προστασίας αγαθό φερόµενο από κάθε δυνάµει βλαπτόµενο πρόσωπο) που δεν µπορεί να λειτουργήσει παρά µόνο εάν ο όρος 
‘βλάβη’ γίνεται αντιληπτός µε την τρέχουσα και κατά Parfit λανθασµένη σηµασία του. 
Το να δεχτούµε την δεύτερη από τις υπό β) εναλλακτικές , ότι δηλαδή η υιοθέτηση από την αρχή της βλάβης της ατυχούς τρέχουσας σηµασίας της ‘βλάβης’ αρκεί 
για την απόρριψη της αρχής της βλάβης , προϋποθέτει την εµπλοκή µας σε µια άλλη συζήτηση προκειµένου να αποδείξουµε το εξής αµφίβολο ,ότι η επιταγή µιας 
δεοντικής πρότασης (το ‘µην απευθύνεις µοµφή σε όποιον δεν βλάπτει.’ που εκφράζεται από την αρχή της βλάβης ) είναι οπωσδήποτε εσφαλµένη αφ’ ης στιγµής 
αυτοί που την ασπάζονται έχουν εσφαλµένη αντίληψη του νοήµατος των όρων που χρησιµοποιούν. Κάτι τέτοιο µου φαίνεται αµφίβολο γιατί η πλάνη ως προς το 
νόηµα των όρων είναι λόγος να εγκαταληφθεί µια συγκεκριµένη διατύπωση της Χ δεοντικής πρότασης όχι όµως και η επιταγή που εκφράζεται µε τη Χ. 
Σµφωνώ , τουλάχιστον διαισθητικά , ότι η πρόκληση βλάβης δεν είναι απαραίτητη για ηθικά επιλήψιµη συµπεριφορά , αλλά για τους λόγους που ανέφερα 
παραπάνω νοµίζω ότι το παράδειγµα της Γ αδυνατεί να µας πείσει γι’ αυτό. Αναµένω τη γνώµη σου. 
Χάρης 

33. # Big Pandaon 11 Dec 2007 at 4:43 pm  

Ελπίζω να µην είµαι άστοχος καθότι αγνοώ πολλές παραµέτρους που η παρέα σας θεωρεί δεδοµένες. Σίγουρα πάντως θα είµαι πιο απλοϊκός από τον Χ.Ψ. Αλλά 
χαίροµαι να σας διαβάζω και πιστεύω ότι χωρίς την παρουσία του Θανάση, µπορεί και να βαριόσασταν λιγάκι σε αυτό το blog! :–) 

Θεωρώ ότι µε τη χρήση συγκεκριµένων προσώπων το παράδειγµα του Parfit περιπλέκει τα πράγµατα περισσότερο, παρά τα απλοποιεί, δίχως να προσφέρει κάτι 
ουσιαστικότερο στη συζήτηση. Αν χάριν του παραδείγµατος, που λέµε, ανεχόµαστε τη µία παραδοχή µετά την άλλη, εγώ λέω ότι απλά δεν υπάρχει παράδειγµα, ή 
µάλλον ότι το παράδειγµα είναι άστοχο (παρ’ όλο που διαισθητικά κλίνω υπέρ της άποψης που αυτό υπερασπίζεται). Καµιά φορά, απορώ γιατί όλοι αυτοί οι 
αναλυτικοί φιλόσοφοι δεν κάνουν το κόπο να βρουν κανένα παράδειγµα από την πραγµατικότητα. Τέλος πάντων, είχα εκφράσει και αρχικά τις αντιρρήσεις µου ως 
προς τη γονιδιακή παραδοχή. Θεωρώ ότι αν η µόνη µεταβολή που υποθέτουµε είναι ενός και µόνο γονιδίου, αυτού που προκαλεί την ήπια ασθένεια, τότε δε 
δικαιούµαστε να µιλάµε για διαφορετικά πρόσωπα αλλά για το ίδιο άτοµο Χ, είτε µε την ασθένεια, είτε χωρίς. Αλλά θα το προχωρήσω ακόµη περισσότερο και θα 
ισχυριστώ ότι σε καµία περίπτωση δε δικαιούµαστε να µιλάµε καν για συγκεκριµένα πρόσωπα, αλλά για σύνολα δυνατών προσώπων. Η γονιδιακή κληρονοµιά του 
εµβρύου δεν εκφράζεται στο σύνολό της. Άλλα γονίδια ενεργοποιούνται και άλλα παραµένουν υπολειπόµενα. Το ποια θα εκφραστούν ή όχι έχει, σε κάποιο βαθµό, 
να κάνει µε ένα σωρό αστάθµητους παράγοντες του περιβάλλοντος που δεν είναι δυνατόν, από πριν, να αποφασίσουµε µε βεβαιότητα ποιο άτοµο θα προκύψει 
κατά τον τοκετό. Άρα, ο γονιδιακός παράγοντας που εισάγει ο Parfit είναι άστοχος και ακυρώνει το παράδειγµα. Αποφασίζοντας να µιλήσουµε για συγκεκριµένα 
πρόσωπα οδηγούµε, αναπόφευκτα, τη συζήτηση σε ένα σωρό παράδοξα, χωρίς νόηµα ουσιαστικό. Θεωρώ ότι το πραγµατικό δίληµµα δεν έχει να κάνει µε το αν 
υπάρχει συγκεκριµένο πρόσωπο που βλάπτεται ή όχι κλπ. αλλά µε το αν η µάνα επιλέγει να φέρει στον κόσµο µια ύπαρξη χωρίς πρόβληµα ή µια ύπαρξη µε 
πρόβληµα, ασχέτως σε ποιο ή σε πόσα πρόσωπα αναφερόµαστε. Με άλλα λόγια, αν δεχόµαστε ότι ούτως ή άλλως µια ζωή πρόκειται να έρθει στον κόσµο (ασχέτως 
σε τι πρόσωπο θα καταλήξει) είναι λογικό να αξιώσουµε να έρθει µε τα λιγότερα δυνατά προβλήµατα. Άρα η πράξη της µάνας είναι ηθικά επιλήψιµη, χωρίς να 
βλάπτει κάποιον συγκεκριµένα και τέρµα, χωρίς πρόσωπα Χ, Ψ (ελπίζω και χωρίς παρεξήγηση από τον προγράψαντα… Χ.Ψ) . Το θέµα είναι ότι οι µελλοντικοί 
αυτοί άνθρωποι είναι τελικά µη προσδιορίσιµοι, άρα δε δικαιούµαστε να τους χρησιµοποιούµε σε παραδείγµατα µε την έννοια που χρησιµοποιεί ο Parfit τους Χ και 
Ψ. Η πράξη της µάνας δύναται να είναι και νοµικά αξιόποινη (µάλλον το λέω χωρίς βεβαιότητα αυτό), στο βαθµό που η στρέφεται κατά της Ζωής, επιλέγοντας εν 
γνώση της από τις δυνατές υπάρξεις τη λιγότερο υγιή, καθιστώντας δυσµενέστερη (έστω και στο ελάχιστο) την είσοδό της σε ένα δύσκολο στίβο, όπως αυτός της 
ζωής. 

Το παράδειγµα της ανταποδοτικής δικαιοσύνης δεν είναι ικανής αναλογίας. Μπορεί να µη βλάπτεται κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο µε την απελευθέρωση ενός 
στυγερού δολοφόνου, αλλά έχουν Η∆Η βλαφτεί συγκεκριµένα πρόσωπα και η φυλάκισή του έχει επέλθει ως συνέπεια αυτού, πρόκειται δηλαδή γι’ αυτόν ακριβώς 
τον περιορισµό της ελευθερίας του, που πρεσβεύει ο Mill. Το παράδειγµα δεν ξεκινάει από ουδέτερη αφετηρία, όπως αυτό της µητέρας. 

34. # Νικόλαςon 14 Dec 2007 at 7:33 am  



Χάρη (Ψ), ο Πάρφιτ δεν χρειάζεται αυτό 

‘το επίθετο επιστρατεύεται προκειµένου να δηλώσει ξεκάθαρα ο Parfit την πεποίθησή του ότι κανείς δεν είναι πρόσωπο παρά µόνο χάριν της µοναδικότητας που 
του εξασφαλίζει το γεγονός της σύλληψής του.’ 

γιατί δεν µιλάει για µοναδικότητα, αλλά µόνο για ταυτότητα. ∆εν νοµίζω οτι συνεπάγεται αυτό 

‘Εάν ο Parfit είναι όντως πεπεισµένος ότι το γεγονός της σύλληψης είναι ο αναγκαίος και επαρκής χορηγός της µοναδικότητας που απαιτείται προκειµένου ο τάδε ή 
ο δείνα να είναι πρόσωπο , τότε φοβάµαι ότι προκειµένου να είναι συνεπής µε τη θέση του αυτή , δεν µπορεί παρά να οδηγηθεί στο εσφαλµένο συµπέρασµα ότι ο 
κλώνος του ανθρώπου δεν είναι πρόσωπο’ 

από τη θέση του. Μπορεί να δεχτεί οτι ο κλώνος είναι πρόσωπο, ή οτι είναι το ίδιο πρόσωπο µε κάποιον άλλο. Το µόνο που χρειάζεται είναι οτι αν µια γυναίκα 
καθυστερήσει, π.χ. κάποιους µήνες, να κυοφορήσει, το πρόσωπο που θα προκύψει στη µία περίπτωση θα είναι διαφορετικό από το πρόσωπο που θα είχε προκύψει 
αν είχε µείνει εγκυος νωρίτερα (λόγω της χειµερινής της ασθένειας). 

Πρόσεξε οτι ο Πάρφιτ λέει πως αυτή η γενετική διαφορά είναι επαρκής, όχι αναγκαία, για διαφορά στο πρόσωπο. 

Οι δύο προτελευταίες παράγραφοι του σχολίου σου µου φαίνονται συγκεχυµένες, και δεν µπορώ να τις παρακολουθήσω. Από τα λίγα που κατάλαβα, δεν πιστεύω 
οτι ο Πάρφιτ αντιµετωπίζει το δίληµµα που θέτεις. ∆εν προτείνει, για παράδειγµα, πιο παράλογη ή παράδοξη ερµηνεία της βλάβης από αυτήν που φαίνεται να 
προσυπογράφουν, λ.χ., ο Feinberg ή ο Mill. Το µόνο που αρνείται είναι οτι από την απόφαση της Γ βλάπτεται κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο. Μπορεί να διαφωνείς 
µε αυτό, αλλά δεν νοµίζω οτι το πρόβληµα µε το ζήτηµα της µη-ταυτότητας βρίσκεται εκεί που το εντοπίζεις. 

Big Panda, δεν καταλαβαίνω από που προκύπτει αυτή συνεπαγωγή 

‘Άρα, ο γονιδιακός παράγοντας που εισάγει ο Parfit είναι άστοχος και ακυρώνει το παράδειγµα.’ 

Το µόνο που ισχυρίστηκες είναι οτι ένα γονίδιο δεν αρκεί για να κάνει τη διαφορά ως προς τη προσωπικότητα. Ο Πάρφιτ δεν το αρνείται αυτό, κι ούτε χρειάζεται 
να το κάνει. Το µόνο που χρειάζεται είναι οτι, αν η µητέρα αργήσει αρκετά, τότε το πρόσωπο που θα συλλάβει θα είναι διαφορετικό. Αυτός δεν είναι 
αµφιλεγόµενος ισχυρισµός: αν αλλάξω αρκετά γονίδιά σου, θα αλλάξω το πρόσωπο που είσαι (ή που θα γινόσουν). 

Αυτό είναι νοµίζω πιστό στο παράδειγµα 

‘αν δεχόµαστε ότι ούτως ή άλλως µια ζωή πρόκειται να έρθει στον κόσµο (ασχέτως σε τι πρόσωπο θα καταλήξει) είναι λογικό να αξιώσουµε να έρθει µε τα 
λιγότερα δυνατά προβλήµατα. Άρα η πράξη της µάνας είναι ηθικά επιλήψιµη, χωρίς να βλάπτει κάποιον συγκεκριµένα και τέρµα, χωρίς πρόσωπα’ 

του Πάρφιτ. Οι Χ και Ψ ήταν δική µου προσθήκη. 

Αυτό 

‘Το παράδειγµα της ανταποδοτικής δικαιοσύνης δεν είναι ικανής αναλογίας. Μπορεί να µη βλάπτεται κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο µε την απελευθέρωση ενός 
στυγερού δολοφόνου, αλλά έχουν Η∆Η βλαφτεί συγκεκριµένα πρόσωπα’ 

δεν έχει την πολεµική ισχύ που θα ήθελε ο πρόµαχος της αρχής της βλάβης. Εκείνος πρέπει να µας δείξει γιατί, αν αφεθεί ελεύθερος ο στυγερός εγκληµατίας, σώνει 
και καλά, κάποιος βλάπτεται. Μπορείς να πεις οτι βλάπτεται ο συγγενής αυτού που δολοφονήθηκε, αλλά στο παράδειγµά µου δεν υπάρχουν τέτοιες περιπλοκές. 
Ίσως µπορείς να ισχυριστείς οτι βλάπτεται ο δολοφονηµένος αν (ο δολοφόνος του) αφεθεί ελεύθερος. Αλλά αυτό το επιχείρηµα δεν είναι εύκολο να γίνει. 

35. # Big Pandaon 14 Dec 2007 at 4:07 pm  

Νικόλα, στη βάση του παραδείγµατος φυσικά δε διαφωνούµε. Απλά, θεώρησα ότι είναι περιττή η προσθήκη των Χ ή Ψ, αφού ούτως ή άλλως το παράδειγµα είναι 
πλήρες και χωρίς αυτούς. Αν ο Parfit εννοεί “πολλά γονίδια” να γράφει κιόλας “πολλά γονίδια” για να καταλαβαίνουµε. Γιατί νοµίζω ότι είναι προφανές ότι µε την 
µεταβολή ενός και µόνο γονιδίου ∆ΕΝ έχουµε δύο διαφορετικά πρόσωπα ΑΡΑ βλάπτεται κάποιο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ πρόσωπο, διαπίστωση που επικυρώνει τελικά 
την ΑτΒ. Τέλος πάντων, µην κολλήσουµε στη λεπτοµέρεια (βασικά εγώ  είχα κολλήσει) αφού τελικά δε διαφωνούµε επί της ουσίας. 

Εξακολουθώ, ωστόσο, να πιστεύω ότι το παράδειγµα του στυγερού δολοφόνου χρησιµοποιείται εκ των υστέρων και δεν είναι δίκαιο. ∆ηλαδή, ο στυγερός 
δολοφόνος βλάπτει κάποιους ανθρώπους και σύµφωνα µε την ΑτΒ η Πολιτεία περιορίζει την ελευθερία του φυλακίζοντάς τον. Αν δεχτούµε την πρόταση αυτή σαν 
αφετηρία, δεν είναι τίµιο επιχείρηµα να θεωρήσεις την απελευθέρωσή του αφού ακυρώνεις µια πράξη που την έχεις δεχτεί ήδη ως συνέπεια της ΑτΒ (τη φυλάκιση 
του εγκληµατία). Να το πω κι αλλιώς: η ΑτΒ σε περίπτωση βλάβης, αν έχω καταλάβει καλά, συνίσταται υπό µια έννοια από (α) τη διαπίστωση της βλάβης (άλλη 
κουβέντα αυτή) και (β) τη δυνατότητα ή το χρέος του κράτους να παρέµβει. Εσύ ενώ δέχεσαι το (α) στο παράδειγµα ετούτο, προσποείσαι ότι δέχεσαι το (β) αλλά το 
ακυρώνεις στα µισά της εφαρµογής του. Η φυλάκιση (άσχετα µε το αν συµφωνείς µαζί της ως µεθόδου απόδοσης δικαιοσύνης) είναι µια ποινή µε διάρκεια. Το 
παράδειγµα ισχυρίζεται ότι εντάξει που τον φυλακίσαµε αλλά τώρα δεν πειράζει ας τον αποφυλακίσουµε πάλι, αφού δε βλάπτεται κανένας (ειδικά αν οι 
βλαπτόµενοι είναι νεκροί). Σου ακούγεται τίµιο αυτό; 




