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Ή θεωρία του πραγματισμοί) είναι στενά συνδεδεμένη μέ τους 'Αμερικανούς 
φιλοσόφους Charles Peirce, William James και John Dewey. "Ενεκα αύτοϋ, αναφέ
ρεται συχνά ώς αμερικανικός πραγματισμός, πού έχει όμως τις ρίζες του στον 
αγγλικό ωφελιμισμό των Jeremy Bentham και John Stuart Mill, και, όπως θα 
προσπαθήσωμε να καταδείξωμε, και στην αριστοτελική φιλοσοφία. Προτού προ
βούμε σέ μία θεώρηση των αριστοτελικών στοιχείων στη θεωρία τού πραγματισμού 
τού John Dewey, κρίνουμε καλό να παραθέσωμε ώρισμένες εισαγωγικές πληροφο
ρίες όσον άφορα στη θεωρία αύτη. 

Συχνά, ó ορός «αμερικανική φιλοσοφία» ευρίσκεται αντιμέτωπος μέ μία, αν 
οχι σκωπτική, τουλάχιστον δύσπιστη αντιμετώπιση, ένεκα της ιδιαιτερότητας της. 
Πολλοί1 θεώρησαν ότι δέν μπορούμε να ομιλούμε περί αμερικανικής φιλοσοφίας 
παρά για ορισμένους αμερικανούς φιλοσόφους, πού, εϊτε ένεκα καταγωγής είτε 
ένεκα αντικειμένου φιλοσοφικής ενασχολήσεως, ορίζονται ώς αμερικανοί. "Ενας 
τρόπος γιά νά καταδειχθή ή μοναδικότητα της αμερικανικής φιλοσοφίας —ή 
οποία, πρέπει νά σημειώσωμε, δέν περιορίζεται μόνο στή θεωρία τού πραγ
ματισμού— εΐναι νά άνακαλύψωμε τίς ρίζες της μέσα άπό μία σειρά ιστορικών 
εμπειριών. Τό σύνηθες μέρος απ' όπου ξεκινά ή ιστορική αφήγηση είναι ή Νέα 
"Αγγλία και οι Πουριτανοί. Αυτοί ήσαν "Αγγλοι Καλβινιστές, πού επιζητούσαν μία 
πιο δυναμική αποστασιοποίηση άπό τις καθολικές παραδόσεις άπό αυτήν της 
εκκλησίας της 'Αγγλίας. Οί απόψεις τών Πουριτανών συνοψίζονται στις ακόλου
θες: ή απεριόριστη δύναμη τού Θεού, ή ύστατη ατέλεια τής ανθρώπινης φύσεως, ή 
ειδική σχέση μεταξύ Θεού και τού εκλεκτού λαού, ή επίλεκτη σωτηρία πού βασίζε
ται στο προσωπικό μόχθο εκάστου Χριστιανού, ακριβείς οροί γιά τή συμμετοχή 
στά κοινά τής Εκκλησίας κ.ά.2 Γιά όλους αυτούς τους ανθρώπους ή νέα ήπειρος 
σήμαινε τήν ευκαιρία γιά μία νέα αρχή και τα βάσανα στα όποΧα θα ύπέκειντο γιά 
νά τήν πετύχουν ήταν απλώς ένα μικρό αντίτιμο. 'Ανάμεσα σ' αυτήν τή νέα προ
βληματική πραγματικότητα, πού δέν έπαυε νά έμπεριέχη τήν εξολόθρευση τών ίθα-

1. Βλ. Singer (1985), τον πρόλογο της συγκεκριμένης εκδόσεως. 

2. Campbell (1995), σ. 2. 
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γενών, την απαγωγή πληθυσμών άπο την 'Αφρική και τήν καθυπόταξή τους στους 
τρόμους της ανθρώπινης δουλείας, και τή συνεχή επιζήτηση πραγματώσεως του 
ονείρου, ó μϋθος του Νέου Κόσμου αντανακλούσε αυτό και μόνον: τήν ευκαιρία 
για τους απογοητευμένους ή φιλόδοξους τυχοδιώκτες να κάνουν μία νέα αρχή. Ή 
ευκαιρία αυτή θα βασιζόταν στις αρχές της ελευθερίας και της ισότητας με σκοπό 
τή δημιουργία μίας νέας κοινωνίας, πού δεν θα είχε τα κοινωνικά φράγματα και 
τους περιορισμούς της Ευρώπης. Με τήν προοπτική αυτή γεννήθηκε ή αμερικανική 
δημοκρατία και ή λεγομένη αμερικανική εμπειρία (American Experience). Όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικούς ó John Dewey «έχουμε εισαγάγει στή γλώσσα μας, τους 
νόμους, και τους θεσμούς μας, τις ηθικές αρχές και τή θρησκεία άπό τήν Ευρώπη, 
και τά έχουμε προσαρμόσει στις νέες συνθήκες της ζωής μας»1. 

Οί επιδράσεις του πουριτανισμού και ο τρόπος πού αυτός επηρέασε τή σκέ
ψη ανθρώπων, όπως ο Jonathan Edwards ή ô Emerson, αποτελούν μόνον τήν αρχή 
φιλοσοφικών αναζητήσεων της νέας αυτής κοινωνίας, πού επεδίωκε τον κοινωνι
κοπολιτικό απογαλακτισμό από τήν Ευρώπη, παρέμενε όμως φιλοσοφικά επηρεα
σμένη από τά ρεύματα τών πατέρων της. Ή γένεση τού πραγματισμού είναι αυτή 
πού θα φέρη στο Νέο Κόσμο τή φιλοσοφική του δικαίωση ως μία προσπάθεια 
υπέρβασης από τή ντετερμινιστική ιδεολογία τών πρώτων αποίκων πουριτανών 
και παρουσίαση μιας θεωρήσεως, πού ναι μεν είχε τις ρίζες της στή Δυτικήν φι
λοσοφία, δεν έπαυε, ωστόσο, να άποτελή μία ουσιαστικώς αμερικανική φιλοσο
φική στάση. Είναι χαρακτηριστικό οτι ή φιλοσοφική αυτή θεωρία φέρει ένα όνο
μα ελληνικό, τό όποιο εξειδικεύεται μετά άπό μία καντιανή παρέμβαση. Αναφέρει 
συγκεκριμένα ó Dewey4 οτι ó όρος αυτός αποτελεί πρόταση τού Charles Peirce, 
μετά άπό μελέτη τού Κάντ, ó όποιος έκανε διαχωρισμό μεταξύ τών ορών 
«praktisch» και «pragmatisch». Ό πρώτος όρος αναφέρεται στο πεδίο σκέψεως, 
πού δεν επιδέχεται περαιτέρω εξερεύνηση, και ο δεύτερος σε έναν καθορισμένο 
ανθρώπινο στόχο. Στον αμερικανικό πραγματισμό ενυπάρχει πάντοτε ó αδιαχώ
ριστος συνδυασμός μεταξύ της λογικής σκέψεως και της λογικής βουλήσεως, πού 
μεταφράζεται σέ στόχο, άλλα θα πρέπη να διαχωρίσωμε τή φιλοσοφική αυτή θεω
ρία άπό τήν έννοια τού πραγματισμού ως μιας άντιδιανοητικής στάσεως, οπού ή 
δράση λογίζεται ως ανώτερη της σκέψεως, διότι ή δεύτερη αποτελεί μία άχρηστη 
θεώρηση πραγμάτων / καταστάσεων άνευ τινός χειροπιαστού αποτελέσματος. Ό 
πραγματισμός ώς φιλοσοφική θεωρία δεν συνίσταται άπό τις αρχές ενός ιδιόμορ
φου καιροσκοπισμού πού αποβλέπει στην επιτυχία, άλλα προσβλέπει στή δημι
ουργία ενός τρόπου σκέψεως, πού αποσκοπεί στην εξεύρεση της αλήθειας με τε
λικό στόχο τήν καλυτέρευση τού βίου της ανθρώπινης υπάρξεως εντός τής πολι
τικής κοινότητας. Ό διαχωρισμός αυτός είναι αναγκαίος, διότι ή φιλοσοφική 
έννοια τού πραγματισμού στην αμερικανική κοινωνία αποτελεί, όπως αναφέρει 

3. Dewey (1925-1927), σσ. 235-7, πρβλ. Campbell (1995), σ. 6. 

4. Campbell (1995), σ. 13. 
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χαρακτηριστικώς ô William James «τήν αποκλειστική λατρεία μιας ανίερης θεάς, 
αυτής τής επιτυχίας». Ώς φιλοσοφική θεωρία όμως ó πραγματισμός αποτελεί τη θε
ωρία της αλήθειας, όπως αυτή αναπτύχθηκε άπο τους Peirce, James και Dewey, 
καθώς καί άλλους, και συνίσταται στή θεμελιώδη ιδέα ότι «πράξη και ευκαιρία δι
καιώνονται μόνο μέχρι τον βαθμό κατά τον όποιο καθιστούν τον βίο πιο εϋλογο καί 
επαυξάνουν τήν αξία του», όπως αναφέρει ο Dewey5. Ή θεωρία του πραγματισμού 
εν γένει περιλαμβάνει: μία μελέτη τής μεταφυσικής μέ έμφαση στις διαδικασίες και 
τις σχέσεις μεταξύ αυτών, μία φυσιοκρατική καί εξελικτική κατανόηση τής ανθρώ
πινης υπάρξεως, μία μεθοδολογία ύπό τή μορφή τού διερευνητικού άναλογισμοϋ μέ 
σκοπό τήν επίλυση προβλημάτων σέ συνδυασμό μέ τήν ευεργετική επίδραση τών 
ιστορικώς ανεπτυγμένων μεθοδολογικών γνώσεων, καθώς καί μία έμφαση στή δη
μοκρατική αναδόμηση τής κοινωνίας μέσω τής παιδείας καί άλλων θεσμών. 

Ό John Dewey είχε δεχθή έντονη τήν επίδραση του Charles Peirce καί ένεκα 
αυτού αποδίδει έντονη σημασία στην έννοια τής συνδυαστικής διερευνήσεως 
(cooperative inquiry). Ακολουθώντας τή διδασκαλία τού Peirce γράφει πώς ή αλή
θεια θα πρέπη να όρισθή ώς τό ιδανικό όριο μιας έπ' αόριστον συνεχιζόμενης 
έρευνας6. Δέν παύει, ωστόσο, να είναι επηρεασμένος καί από τήν πραγματιστική 
θεωρία τού William James, ô όποιος ορίζει Οτι ή αλήθεια αποτελεί μία συνεχή 
έρευνα7 καί δτι αληθές είναι αυτό πού εν τέλει αποκτά μία λειτουργική αξία8. 
Κατά τον James, θα πρέπη να δίδεται έμφαση στή σημασία τού πρακτικού έναντι 
τού αμιγώς διανοητικού κατά τήν ερευνητική διεργασία. Ουσιαστικώς, αυτό πού 
λέγει είναι οτι μία αρχή ή κατηγορία αποκτά άξια, όταν αποδεικνύεται ή λειτουρ
γικότητα αυτής μέσω τών αποτελεσμάτων μιας πράξεως πού τήν ακολουθεί. ' 

Τις αρχές τών προηγούμενων πραγματιστών έρχεται να ένστερνισθή καί ó 
John Dewey (1859-1952), ô όποιος απετέλεσε γέννημα-θρέμμα τής Νέας 'Αγγλίας 
(γεννήθηκε στο Vermont τό 1859) καί σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. 
Δίδαξε 'Ιστορία τής Φιλοσοφίας καί Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο τού Michigan 
καί μετέπειτα στο Chicago, οπού έμεινε γνωστός για τις παιδαγωγικές του θεωρίες. 
Ό Dewey είχε αρχικώς έπηρεασθή από τήν έγελιανή διαλεκτική άλλα αυτή ή φά
ση στή φιλοσοφική του διανόηση έδωσε τή σκυτάλη σέ μία πιο πραγματιστική θε
ώρηση τών πραγμάτων, πού στή φιλοσοφία του ονομάζεται «instrumentalism» (λει-
τουργισμός). Μέσα άπό τή μελέτη μας αυτή θα έξετάσωμε τα αριστοτελικά στοι
χεία στή φιλοσοφία τού Dewey άναφορικώς μέ βασικά ζητήματα, όπως: α) ή 
έννοια τής αλήθειας σέ συνδυασμό μέ τή μεθοδολογία φιλοσοφικής έρεύνης πού 
προτάσσει, β) ή μεθοδολογία τής ηθικής, καί γ) ή έννοια τής δημοκρατίας σέ συν
δυασμό μέ τις απόψεις του περί παιδείας. 

5. Τοΰ αυτού, σ. 14. 

6. Του αυτού, σσ. 15-16. 

7. Murphy (1990), σ. 123. 

8. Τοΰ αύτοϋ, σσ. 32, 34. 
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Στο πρώτο ζήτημα, αυτό της αλήθειας, ô Dewey παραθέτει μία θεωρία συμ
βατή μέ τήν πραγματιστική του διανόηση. Θεωρεί οτι, έάν θέλωμε να κατανοήσου
με τήν πρακτική σημασία των ιδεών επί τών εμπειριών μας, θα πρέπη να τις εξε
τάσουμε στο πεδίο εφαρμογής των, οΰτως ώστε να αποφανθούμε περί της εγκυρό
τητας των ως προς τον διερευνητικό άναλογισμό (reflective thinking) καί τήν επί
λυση τών προβλημάτων (problem-solving). Εκτιμά οτι είναι εύκολο να αποδε
χθούμε μία σχέση αντιστοιχίας (correspondence theory) μεταξύ ιδεών καί κατα
στάσεων για να όρίσωμε τήν αλήθεια, τό πρόβλημα όμως είναι ποια εΐναι ή ση
μασία της αντιστοιχίας αυτής κατά τό πρακτόν; Ή δέ διεξαγωγή μιας έρευνας, 
κατά τον Dewey, θα πρέπη να εχη έμπνευσθή από μία αρχική δυσπιστία ή καί αβε
βαιότητα. "Ενεκα αυτού, κατ' αυτόν, ή Ιδέα δέν είναι απλώς μία αντανάκλαση μιας 
άμεσης εμπειρίας παρά ενα σχέδιο βάσει του οποίου δύναται να έκτιμηθή ή συγ
κεκριμένη κατάσταση ή να επιτυχή ô άνθρωπος τον επιθυμητό στόχο. Ή φιλοσο
φική διερεύνηση άφορμδται από συνθήκες αβεβαιότητας, άλλα καταλήγει στην κα
θιέρωση τών προϋποθέσεων εκείνων, πού εξαλείφουν κάθε αμφισβήτηση. Ή κα
θιέρωση δέ αυτή, ή καλύτερα, ή τελική έκβαση ώς απόρροια μεθοδολογικής διε
ρευνήσεως, είναι αυτό πού αποτελεί τήν αλήθεια. Ώς εκ τούτου, ή αλήθεια έρχε
ται ώς μία επικυρωμένη απόφανση τοϋ αρχικού προβληματισμού (warranted 
assertibility). Κι ενώ στην αρχή ó Dewey όρισε τήν αλήθεια ώς «λειτουργική» 
(working), «επαρκή» (satisfactory), ή «επαλήθευση τής αρχικής ιδέας» (verified 
idea), μετέπειτα —εν μέρει ένεκα τών επικρίσεων πού έλαβε από τον Bernard 
Russell9— τήν παρουσίασε ώς μία «επικυρωμένη απόφανση». Ή έννοια τής αμφι
σβητήσεως είναι σημαντική ώς προϋπόθεση διερευνήσεως κατά τον αμερικανικό 
πραγματισμό, διότι ή δημιουργούμενη εξ αυτής σύγχυση ή αβεβαιότητα εΐναι αυτό 
πού προκαλεί μία «κατάσταση», ή όποια πρέπει να διαλευκανθή. Όταν μία ιδέα 
άποδειχθή ικανή να διαλευκάνη μία κατάσταση, τότε αντιστοιχεί στην πραγματι
κότητα καί είναι αληθής. Οι Carnap καί Moore άντέτειναν οτι τό αληθές αντίθετα 
μέ τήν επαλήθευση (confirmed) αποτελεί μία διερεύνηση ανεξάρτητη άπό τον χρό
νο. Κάποιος δύναται να είπή οτι μία πρόταση επαληθεύτηκε σ' ενα συγκεκριμένο 
χρόνο, άλλα δέν δύναται νά είπή οτι «ή συγκεκριμένη πρόταση είναι αληθής σή
μερα ... ήταν χθες καί θα είναι αύριο», παρά απλώς καί μόνον οτι «ή πρόταση 
είναι αληθής». Επιπλέον, κατ' αυτούς, μία τέτοια πραγματιστική θεώρηση τής 
αλήθειας θα οδηγούσε σέ αναίρεση τοϋ νόμου τοϋ τρίτου μέσου, πού δέχεται οτι 
για κάθε πρόταση είτε αυτή είτε ή άρνηση της είναι αληθής. Κι εφόσον για τους 
πραγματιστές «αλήθεια» εΐναι ή «επαλήθευση», ó νόμος θα θεωρούσε οτι κάθε 
πρόταση ή ή άρνηση της επαληθεύεται, πράγμα άτοπον10. 

Στο σημείο αυτό θά μπορούσε ευλόγως νά δημιουργηθή ή ερώτηση ποια είναι 

9. The Encyclopedia of Philosophy, σ. 434. 

10. Αυτόθι, σ. 429. 
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επακριβώς τα αριστοτελικά στοιχεία στη θεωρία αύτη, καθ' ην στιγμήν αναιρεί τον 
νόμο του τρίτου μέσου, πού ó 'Αριστοτέλης εισήγαγε. Θα πρέπη να άναφέρωμε, 
εδώ οτι όντως ό Αριστοτέλης δεν βλέπει τήν αλήθεια ως μία εναλλασσόμενη 
έννοια, πού βασίζεται στην επαλήθευση. Ωστόσο, ó Σταγιρίτης εξετάζει τήν αλή
θεια και ιδία τήν ηθική αλήθεια σε συνδυασμό με ενα μεμονωμένο ηθικό γεγονός, 
μέ μία συγκεκριμένη κατάσταση πού οχι μόνον επιδέχεται εξέταση αλλά και επι
τάσσει τήν έρευνα του πρακτοϋ σε συσχετισμό μέ τό οϋ ένεκα. 

Προτού, όμως εξετάσουμε τα αριστοτελικά στοιχεία στον τομέα της ηθικής 
διδασκαλίας τού John Dewey, ας έξετάσωμε πώς ακριβώς αυτό πού ô Dewey απο
καλεί «μεθοδολογική διερεύνηση» (inquiry) συσχετίζεται μέ τήν αριστοτελική με
θοδολογία. Ό Dewey ορίζει πώς «ή μεθοδολογική διερεύνηση αποτελεί έναν ελεγ
χόμενο ή κατευθυντήριο μετασχηματισμό μιας αόριστης καταστάσεως σε μία, ή 
οποία είναι τόσο καλά καθορισμένη ώς προς τους διαχωρισμούς και τις σχέσεις 
των στοιχείων πού τήν αποτελούν, ούτως ώστε να μπορή να μετατρέιρη τα αρχικά 
στοιχεία σε ενα καθολικευμένο ολον»η. Τα στάδια της διαδικασίας αυτής πού πα
ραθέτει είναι: 1. Ή αναγνώριση τών συστατικών στοιχείων πού συνθέτουν τήν κα
τάσταση αυτή. 2. Τά γεγονότα πού αποτελούν μαρτυρία εν προκειμένω. 3. Ή δια
τύπωση τού προβλήματος καί ή προτιθέμενη επίλυση του πρέπει να θεωρούνται 
οτι ευρίσκονται σε στάδιο πειραματικό. 4. Ό διερευνητικός άναλογισμός, 5. Ή 
φανερή πειραματική εξέταση της εκλεπτυσμένης υποθετικής λύσεως. Κατ' ούσίαν, 
ή όλη διαδικασία αποτελεί έναν συνδυασμό της αριστοτελικής επαγωγικής μεθο
δολογίας, όπως αναπτύσσεται στα "Αναλυτικά "Υστερα Β19, μέ τήν παραγωγική 
μεθοδολογία, όπως αναπτύσσεται στην ηθική, καθώς επίσης ενέχει στοιχεία τής 
διαλεκτικής διαδικασίας. Ό πειραματικός χαρακτήρας τής μεθοδολογίας αυτής 
είναι δηλωτικός τού επαγωγικού στοιχείου, εφόσον χαρακτηριστικό τής επαγωγής 
αποτελεί ή εξαγωγή συμπεράσματος, πού ισχύει κατά πιθανότητα, ενώ τά δύο τε
λευταία στάδια θα μπορούσαν να συσχετισθούν μέ τή διαλεκτική καί τήν παρα
γωγική διαδικασία αντιστοίχως, αν καί θά πρέπη να τονίσωμε οτι στή μεθοδολο
γία τού Dewey δεν ενυπάρχει μία σαφής αναφορά στην παραγωγική διαδικασία 
κατά τήν αυστηρή αριστοτελική έννοια. Αυτό πού παρατηρούμε είναι οτι ενυπάρ
χει μία έμμεση τάση να έπαληθευθή ή αλήθεια τής συναχθείσης υποτιθέμενης λύ
σεως σε συνδυασμό μέ μία συγκεκριμένη κατάσταση. Γενικώς, ή έμφαση πού απο
δίδει ó Dewey στην έννοια τού «διερευνητικού άναλογισμού» είναι δηλωτική τής 
σημασίας τής μεθόδου στην πραγματιστική του θεωρία. Ό σκοπός τής διερευνή
σεως αυτής συνοψίζεται στα ακόλουθα: α) να διοχέτευση τις ενέργειες μας καί νά 
κατάστρωση σχέδια σύμφωνα μέ τά επιθυμητά τέλη, β) νά μας υπόμνηση εκ τών 
προτέρων τά πιθανά αποτελέσματα, καί γ) νά προσδώση μία άλλη αξία στά φυ
σικά γεγονότα. Ό διερευνητικός άναλογισμός, δηλαδή, έχει έναν πραγματιστικό 
στόχο, πού δέν εΐναι άλλος άπό τήν καλυτέρευση τής ζωής μέσα άπό τήν έπίλυ-

11. Campbell (1995), σ. 47. 
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ση προβλημάτων. "Οπως αναφέρει ó Dewey χαρακτηριστικώς: «ή λειτουργία τοϋ 
διερευνητικού άναλογισμοϋ, επομένως, αποτελεί τον μετασχηματισμό μιας κατα
στάσεως, στην οποία ενυπάρχει μία εμπειρική σύγχυση, αμφιβολία και σύγκρου
ση, σε μία κατάσταση πού είναι σαφής, λογικώς συστηματοποιημένη, σταθερή και 
αρμονική12. Μέσα από τον μετασχηματισμό αυτό κερδισμένη δέν είναι μόνον ή 
γνώση αλλά και ή επίγνωση πιθανών τρόπων επίλυσης συναφών καταστάσεων 
στο μέλλον. 

Στη μεθοδολογία τοϋ Dewey διαβλέπουμε έναν έντονο τελεολογικό χαρακτή
ρα αριστοτελικής προελεύσεως. Τίποτε δέν πράττεται άνευ κάποιας τελικής πρα-
γματώσεως. Κάθε αντικείμενο της εμπειρίας είναι —κατά κάποιο τρόπο— ή κα
τακλείδα ενός βεβιωμένου επεισοδίου. Όπως λέγει ô αμερικανός φιλόσοφος: «μό
νον όταν τα τέλη αποτελούν κατακλείδες διερευνητικών άναλογισμών της σκέψε
ως μπορούν νά λέγωνται τέλη υπό τήν τιμητική έννοια», όπως και ότι «αντιλαμ
βανόμεθα πάντοτε μεμονωμένα αντικείμενα, αλλά μόνον τά μεμονωμένα αντικεί
μενα πού είναι καρποί διανοητικής πράξεως (intelligent action) φέρουν μέσα τους 
καθεαυτά αξία και πληρότητα ποιοτήτων». Καί, πάλιν, διαβλέπουμε κάποια αρι
στοτελικά στοιχεία μέσα από αύτη τη σύζευξη θεωρίας καί πράξεως, πού ο Στα-
γιρίτης διαχωρίζει για μεθοδολογικούς σκοπούς, συνενώνει, όμως, μέσα στην ηθι
κή του καί στην ψυχολογία της ηθικής πράξεως. Υφίσταται μία διανοητική πρά
ξη, δηλαδή τό αντιλαμβανόμενο αντικείμενο είναι αποτέλεσμα ενός διερευνητικού 
άναλογισμού, πού τό καθιστά εν τέλει σαφές, μή συγκεχυμένο καί έτοιμο νά τό 
χρησιμοποίηση σε κάθε συναφή περίπτωση. Έδώ ó αριστοτελικός «ορεκτικός 
νους», ή ή «διανοητική όρεξη», πού προηγούνται της πράξεως ή καλύτερα τήν επι
καλούνται, θα προσιδίαζε στή «διανοητική πράξη» τοΰ Dewey, διότι υποδηλώνει 
τή συνύπαρξη ενός συνειρμού, μιας νοητικής διεργασίας με τό κατάλληλο συναί
σθημα, πού οδηγεί στην πράξη, ή χρησιμοποιείται ως πυξίδα βοηθείας γιά κάθε συ
ναφή πράξη. Βεβαίως, αυτό πού προέχει είναι ή επίτευξη τοΰ επιθυμητού τέλους, 
πού γιά τον Dewey είναι ή αποσαφήνιση της αρχικώς συγκεχυμένης αρχής και γιά 
τον 'Αριστοτέλη, ή γνώση τού επιστητού, πού διαφέρει από κλάδο σε κλάδο. Δέν 
είναι όμως μόνον ή διαφαινόμενη τελεολογία πού έχει αριστοτελικά ερείσματα, 
αλλά καί ή έννοια τής «εμπειρίας», όπως τήν παρουσιάζει. Ή εμπειρία τοΰ Dewey 
συσχετίζεται μέ τήν αριστοτελική «εμπειρία» τών "Αναλυτικών Ύστερων ή τήν 
έννοια τοΰ «εθους» στην ηθική του. Είναι κατά βάση ή έννοια τής εμπειρίας ώς 
Ικανότητας ώς προς τό πρακτόν, μία ικανότητα πού αποκτάται μέ τήν πρακτική 
εξάσκηση καί δέν αποτελεί εγγενές στοιχείο13. Ή ικανότητα αυτή υποδηλώνει τή 
δεξιοτεχνία τοΰ τεχνίτη, τήν πρακτική σοφία τοΰ πράττοντος αλλά και τή γνώση 
τοΰ επιστήμονα. Τό μόνο στοιχείο, πού ίσως διαφοροποιεί τον Dewey από τήν 
αριστοτελική «εμπειρία», είναι οτι προσδίδει σ' αυτήν έναν χαρακτήρα περισσότε
ρο πειραματικό. Είναι, όμως, σύμφωνα μέ τήν τελεολογία τής αριστοτελικής 

12. Τοϋ αύτοϋ, σσ. 47-48. 

13. Murphy (1990), σσ. 64-71. 
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«εμπειρίας», όταν ô Dewey λέγη πώς μόνον ô βίος, πού έχει βιωθή ορθά συσχετί
ζεται με την έννοια της εμπειρίας ώς συγκροτημένης ικανότητας ώς προς τό να 
διαβλέπη ó άνθρωπος μία δεδομένη κατάσταση14. Θα ήταν λάθος, κατά τον "Αρι
στοτέλη ή τον Dewey, να θεωρήσωμε την εμπειρία ώς ταυτιζόμενη με τη γνώση της 
νοητής πραγματικότητας, όπως οι ιδεαλιστές, διότι ή γνώση αποτελεί μία μορφή 
τής εμπειρίας και ή πρωταρχική φιλοσοφική ενασχόληση επιτάσσει τήν εξακρίβω
ση του ποια μορφή εμπειρίας ή γνώση αυτή αποτελεί15. Ό Dewey προβαίνει, επί
σης, στον διαχωρισμό μεταξύ τής πρωτευούσης και τής δευτερευούσης εμπειρίας. 
Τα αντικείμενα τής δευτερευούσης εμπειρίας είναι θεωρητικές έννοιες, ή δε σχέση 
μεταξύ των αντικειμένων τής πρωτευούσης και τής δευτερευούσης εμπειρίας ορί
ζεται ώς σχέση άναλογισμοϋ (reflective). Ή πρωτεύουσα εμπειρία παραθέτει τα 
στοιχεία και εφοδιάζει τή νόηση με τα πρώτα δεδομένα του εν λόγφ προβλήματος 
για τή συναγωγή τής δευτερευούσης εμπειρίας. Κατά τον τρόπο αυτόν, όχι απλώς 
αντιλαμβανόμεθα αλλά και κατανοούμε τα πράγματα16. Αυτό δε προσιδιάζει προς 
τή «σύμφυτο κριτική σκέψη» τών 'Αναλυτικών Ύστερων, πού στην αναπτυγμένη 
της μορφή αντιλαμβάνεται ή καλύτερα συλλαμβάνει τό «καθόλου». 

Ό συσχετισμός αυτός νοήσεως και πράξεως πού διαφαίνεται στην έννοια τής 
«εμπειρίας» και ή σημασία πού έχει στο σύστημα μεθοδολογίας τού John Dewey, 
όπως και στον Αριστοτέλη, ενυπάρχει και στο σύστημα τού ηθικού «διερευνητι
κού άναλογισμοϋ» (moral inquiry), πού ô πρώτος παραθέτει. Κατά τον Dewey, ή 
ηθική ώς επιστήμη είναι ή μεθοδική προσπάθεια να άνακαλύψωμε τό ορθό στην 
πράξη. Όπως χαρακτηριστικούς αναφέρει, «ή διανοητική πράξη ή συμπεριφορά 
πού διακατέχεται από νοητική επιλογή και μόνον είναι ακριβώς ηθική, διότι μό
νον τότε υπεισέρχεται ή ερώτηση τί είναι καλύτερο ή χειρότερο επί τφ προκει
μένω»0. Αποκαλεί τήν πράξη στην ηθική «διανοητική» (deliberate action), ή οποία 
θα μπορούσε να συσχετισθή μέ τήν αριστοτελική προαίρεση (πβ. ΗΝ, Γ2, 1112a3-
5, Γ3, 1112b32-34 και Γ3, 1113al0-ll) και τή συλλογιστική διαδικασία κατά τήν 
εξεύρεση τών ορθών μέσων. Έδώ, ή ικανότητα τής αριστοτελικής «φρονήσεως» 
υπεισέρχεται για να λάβη τή σκυτάλη και ώς έγκυρη γνωστική εμπειρία να επηρε-
άση τον πράττοντα ώς προς τήν επιλογή τής ορθής πράξεως. Έκ παραλλήλου, ô 
αμερικανός φιλόσοφος δίδει, όπως και ó 'Αριστοτέλης, μεγάλη σημασία στην εξεύ
ρεση τών ορθών μέσων (πρβλ. «ends are determinable only on the ground of the 
means that are included in bringing them about»: τα τέλη έχουν καθοριστικό χαρα
κτήρα μόνον εάν τα μέσα πού έχουν χρησιμοποιηθή για τήν ευόδωση τους είναι 
κατάλληλα γιά τον σκοπό αυτόν). 

14. Τοϋ αύτοϋ, σ. 66. 

15. Mulveney (1981), σσ. 33-34. 

16. Murphy (1995), σσ. 68-69. 

17. Boydston (1969-1990), The Later Works of John Dewey (Experience and Education), σσ. 

1-62, πρβλ. Campbell (1995), σ. 122. 
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Περαιτέρω, ô Dewey επισημαίνει οτι ή ηθική έχει έναν κοινωνικό χαρακτή
ρα πού αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων άναφορικώς με τον συνάνθρωπο 
και δχι μόνο με τον εαυτό μας. "Ενεκα αύτοϋ βλέπει τή δημοκρατία ώς μία κα
τάσταση «συνεργασιακοϋ ή συνδυαστικού πειράματος» (cooperative experiment). 
Προσέτι, ó Dewey δεν παραθέτει ένα σύστημα κανόνων, ενα συνταγολόγιο καν
τιανής μορφής, πού θα καθοδηγούσε τον πράττοντα ώς προς το ορθόν στην πρά
ξη, όπως ακριβώς καί ó Αριστοτέλης. Κατά τον Dewey, ó ηθικός διερευνητικός 
άναλογισμός είναι μία συνεχής προσπάθεια, πού αρχίζει μέ μία υποθετική στάση, 
ή οποία εν συνεχεία εφοδιάζεται μέ τα δεδομένα της εμπειρίας καί βάσει αυτής 
κρίνει τή συγκεκριμένη ηθική κατάσταση. Ή ηθική του, κατά τό πρότυπο τού 
πραγματισμού, είναι μία ηθική τής καταστάσεως (situation ethics) καί τό τέλος 
ορίζεται ώς «rò ορθόν κατά τή δεδομένη ηθική κατάσταση» (the good of the 
situation). Τό τέλος ενυπάρχει στις καταστάσεις καί θα πρέπη να κατανοηθή στο 
σημείο εκάστης καταστάσεως. Τελικός στόχος δεν είναι ή ηθική τελείωση άλλα ή 
κατάκτηση τής εμπειρικής γνώσεως πού χρησιμεύει στην περαιτέρω χρήση αυτής 
κατά τή δεδομένη περίπτωση. "Αρα, ηθικό τέλος, κατ' αυτόν, είναι ή ηθική ωρι
μότητα18. Στο σημείο αυτό θα έπικεντρώσωμε τήν προσοχή μας σε κάποιες έντο
νες ομοιότητες αλλά καί διαφορές από τήν αριστοτελική θεωρία. Ό τελεολογικός 
χαρακτήρας τής φιλοσοφίας τού Dewey συνεχίζει να υφίσταται, εν αντιθέσει, 
όμως, μέ τήν αριστοτελική παράδοση, σκοπός τής ηθικής διερευνήσεως δεν είναι 
ή επίτευξη ενός απώτερου τέλους, τής «ευδαιμονίας», ώς κατάστασης «θεωρίας», 
παρά ή αναγνώριση τού τέλους καθ' εκαστον, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. 
Επομένως, τό τέλος κατ' αυτόν αποτελεί μία συνεχή πορεία μέσα στην ίδια τήν 
εμπειρία τής ζωής. Βεβαίως, στον βαθμό πού τό οϋ ένεκα συσχετίζεται μέ τό καθ' 
εκαστον καί ή γνωστική εμπειρία ώς φρόνηση πλέον έρχεται να τό αναγνώριση, 
να τό απομόνωση καί ώς ηθική γνώση να τό αποκωδικοποίηση σε άμεση σχέση μέ 
τό πρακτόν, ó Dewey ακολουθεί τήν αριστοτελική άποψη πού θέλει τήν ηθική 
αλήθεια να σχετικοποιειται σε συνδυασμό μέ τό καθ' εκαστον, αν καί ώς γνήσιος 
φιλόσοφος τού πραγματισμού διαβλέπει στην ηθική αλήθεια πάντοτε μία λει
τουργική άξια. Όταν, όμως, ó Dewey βλέπει τό τέλος στην ηθική ώς μία συνεχή 
διεργασία ωρίμανσης, χωρίς ενα απώτερο όριο, τότε θα πρέπη να διαχωρισθή από 
τήν αριστοτελική άποψη. Καί αυτό υφίσταται, διότι ναι μεν ó Σταγιρίτης ενδια
φέρεται για τή μοναδικότητα τής ηθικής πράξεως καί χρησιμοποιεί τή διαλεκτική 
ή τή συλλογιστική διαδικασία ή τή φρόνηση για τήν αναγνώριση του δέοντος 
πράξαι, δέν παύουν ωστόσο αυτά να αποτελούν σταθμούς, ήμι-τέλη ενός απώτε
ρου τελικού σταθμού, τής «ευδαιμονίας». Ό Dewey όμως ενδιαφέρεται για τό 
«ορθό κατά τή συγκεκριμένη ηθική κατάσταση», καθόσον μέσα από αυτήν τή γνώ-

18. Boydston (1969-1990), The Middle Works of John Dewey (Reconstruction in Philo

sophy), (1920), α 81, πρβλ. Thayer (1990), σ. 84. 
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ση, θα μπορούμε να λάβωμε χρήσιμα αποτελέσματα, πού θα πρέπη να ληφθούν 
ύπ' όψιν κατά την αξιολόγηση μιας συναφούς καταστάσεως στο μέλλον. Κατ' 
αυτόν, ή υιοθέτηση μιας υποθετικής στάσεως άπό πλευράς του πράττοντος αφή
νει περιθώρια αλλαγής ή συνεχούς επικυρώσεως μιας αρχικής ιδέας στο μέλλον. 
Παρομοίως, κατά τον Αριστοτέλη, ή αρετή ώς χαρακτηρολογική προϋπόθεση του 
«φρονίμου», έχει καθολικά στοιχεία που τον καθιστούν ικανό να προσάρμοση τη 
γενική και καθολική γνώση στο «καθ' εκαστον» επίμαχο ζήτημα, υποδηλώνοντας 
οτι οί ηθικές αυτές αρχές ευρίσκονται σέ έναν συνεχή έλεγχο εγκυρότητας και 
επαλήθευσης, χωρίς όμως να λαμβάνουν τήν αυστηρή λειτουργική σημασία πού 
τους προσδίδει ó πραγματισμός του Dewey. Είναι χαρακτηριστικό ωστόσο οτι ó 
Dewey προβαίνει στή διάκριση μεταξύ τής «εμπειρίας τοϋ ορθοϋ» και τής «κρί
σεως οτι κάτι αποτελεί μία αξία»19 υπονοώντας, ίσως, οτι τό «ορθό τής συγκε
κριμένης ηθικής καταστάσεως» δεν συνάδει απαραίτητα μέ τήν έννοια τής αξίας. 
"Ενα πράγμα δύναται να βιώνεται ώς ορθό χωρίς αυτομάτως νά λογίζεται ώς 
αξία, τουλάχιστον, όχι ώς προς τήν έννοια τής αξίας per se. Ώς εκ τούτου, στην 
ηθική του δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις ηθικών προβλημάτων, παρά μία συνεχής 
προσπάθεια τοϋ προσώπου ώς μέλους μιας κοινωνίας νά προβαίνη σέ «προαιρέ
σεις» —ας μας έπιτραπή εδώ ή χρήση τοϋ αριστοτελικού ορού— και αποτελε
σματικές κρίσεις. Τό κύριο χαρακτηριστικό τής ηθικής του παραμένει ô συσχετι
σμός αυτής μέ τήν έννοια τής επιστήμης όσον άφορα στή μεθοδολογική διερεύνη
ση. Εφόσον στόχο τής ηθικής αποτελεί ή αρμονική συμβίωση τών ανθρώπων 
εντός τής πολιτικής κοινότητας μέ απώτερο σκοπό τήν επίτευξη τής ευτυχίας, ή 
ηθική ώς επιστήμη θα πρέπη νά λογίζεται ώς μία μεθοδική προσπάθεια για τήν 
ανακάλυψη και τήν καλλιέργεια τής ανθρώπινης πράξεως. Ή ανάγκη για μεθο
δολογική προσέγγιση προέρχεται άπό τήν περαιτέρω ανάγκη νά ύπαρξη μίά επι
στήμη τής ηθικής, πού θα μελετά τή διαμόρφωση τών έξεων καί επιθυμιών καΐ θα 
στοιχειοθέτη τις έγκυρες κρίσεις, μέ απώτερο στόχο τήν αξιολόγηση αυτών κατά 
τήν εξέταση έπι-μέρους καταστάσεων τοϋ κοινωνικοπολιτικού βίου τών ανθρώ
πων. Καί πάλιν, εδώ, παρατηρούμε έναν συσχετισμό διανοήσεως καί πράξεως, 
πού υποδηλώνει αριστοτελικά στοιχεία. Ώς πραγματιστής φιλόσοφος, όμως, δέν 
παύει νά προσεγγίζη τήν αλήθεια μιας κρίσεως βάσει τής λειτουργικής άξιας 
αυτής στην ανθρώπινη εμπειρία20. Κατά τον Dewey «oí υποθέσεις μιας πραγμα
τιστικής επιστήμης πού θα πρέπη νά έπικυρώσωμε, αποτελούν υποθέσεις αναφο
ρικούς μέ τήν ανάπτυξη, καταπίεση καί έκφραση έξεων ώς προς το πρακτόν..... οί 
υποθέσεις δέ αυτές θα πρέπη νά υπόκεινται σέ πειραματικό έλεγχο από τις άλλες 
κοινωνικές επιστήμες»2*. Αυτό υφίσταται, διότι μία ηθική υπόθεση είναι πειρα-

19. Boydston (1969-1990), The Middle Works of John Dewey (German Philosophy and 

Politics), (1915), σ. 23. 

20. Welchman (1995), σσ. 153-6. 

21. Τοΰ ίόίου, σ. 152. 
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ματικώς αποτελεσματική, εφόσον υπονοεί ή δημιουργεί κρίσεις, οι όποιες μπο
ρούν να επαληθευθούν δια μέσου των κοινωνικών επιστημών. 

Ό κοινωνικός αυτός χαρακτήρας της ηθικής του Dewey δεικνύει για άλλη 
μία φορά την προσπάθεια του Νέου Κόσμου να όδεύη από κοινού ανεξαρτήτως 
φυλετικής προελεύσεως στην επίλυση προβλημάτων. Ή έννοια της δημοκρατίας 
ώς πίστεως στην ανθρώπινη εμπειρία να παράγη στόχους και μεθόδους, βάσει τών 
οποίων θα πρόκυψη περαιτέρω εμπειρικός πλούτος22, υποδηλώνει την ανάγκη μιας 
από κοινού προσπάθειας τών ανθρώπων, ενός συνδυαστικού πειράματος (coope
rative experiment), πού κατά την αριστοτελική έννοια, βλέπει τον πράττοντα - πο
λίτη ώς ενα αναπόσπαστο μέρος τοϋ όλου, ενα όργανο τοΰ σώματος, πού λαμβά
νει την αξία του μέσα άπό τή λειτουργία του εντός τού όλου. Ό Dewey θα προ
χώρηση να δώση περαιτέρω σημασία στή δημιουργία της κοινής γνώμης (the 
formation of public opinion), τήν οποία συσχετίζει με τήν εμπέδωση τού διερευνη
τικού άναλογισμού, πού περιγράψαμε, τώρα πια σέ επίπεδο συνεργασίας τών πο
λιτών23. Τό συνδυαστικό πείραμα πού παρουσιάζει προϋποθέτει τή χρήση και εξά
σκηση της μεθοδολογίας του, εφόσον ή αποδοχή μίας ιδέας ώς αληθούς και ώς εκ 
τούτου ορθής σχετίζεται άμεσα μέ τήν έννοια τής επικυρωμένης απόφανσης, πού 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ή παραδοχή τής λειτουργικής της αξίας στην πράξη. 
Για νά γίνη όμως αυτό γενικώς αποδεκτό χρήζει έμπεδώσεως όχι άπό έναν μόνον 
πολίτη αλλά άπό μία ομάδα πολιτών, πού σταθερώς καί σταδιακώς οδηγούν στή 
διαμόρφωση τής κοινής γνώμης, ή οποία αποτελεί βασικό συστατικό τής δημο
κρατικής συνυπάρξεως. Οι αποφάσεις επί κοινωνικών προβλημάτων «εγένοντο 
άπό ανθρώπους τών οποίων οί κρίσεις είναι αποτέλεσμα ασκήσεως τοϋ πνεύμα
τος άναφορικώς με το πλαίσιο τών δραστηριοτήτων τους καί τών επαφών τους»14. 
"Αλλωστε, όπως χαρακτηριστικώς αναφέρει25: «ή κοινή γνώμη, ακόμη καί αν είναι 
ορθή, θεωρείται σποραδική, εάν δεν άποτελή το προϊόν μεθοδολογικής διερευνή
σεως καί συνεχούς αναφοράς σε άσκηση». Ώς εκ τούτου, ó Dewey δεν θα αποδε
χόταν ότι ή δημοκρατία είναι απλώς μία επικράτηση τής πλειοψηφίας, καί ότι 
τυχόν λανθασμένες ενέργειες δύνανται νά συγχωρούνται, εφόσον αντανακλούν τίς 
επιθυμίες τής πλειοψηφίας. "Ενεκα αυτού, αποδέχεται οτι ή εξάσκηση εξουσίας θα 
πρέπη νά στηρίζεται στην ορθή διανόηση καί νά κάνη ορθή χρήση τής πειθούς καί 
τής επιρροής χωρίς αυτό απαραιτήτως νά μεταφράζεται σέ χειραγώγηση τοΰ πλή
θους. Αυτό πού συνιστάται είναι ή αμοιβαία καθοδήγηση μέ σκοπό τήν εκπλήρω
ση κοινών στόχων χωρίς βεβαίως τον εκμαυλισμό τής προσωπικότητας καί τής 
προσωπικής ελευθερίας εκάστου πολίτου, πού θα καθυποτάσσεται στις αρχές τού 
συνόλου. Καί μία τέτοια άποψη συνάδει μέ τήν αριστοτελική αρχή τοΰ αγαθού 

22. Thayer (1990), σ. 86. 
23. Campbell (1995), σ. 202. 
24. Τοΰ ίδιου, σ. 201. 
25. Τοϋ ιδίου, σ. 202. 
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πράττοντος ώς θεμελιώδους προϋποθέσεως για την ύπαρξη ενός υγιούς πολίτου, 
πού στοχεύει στην προσωπική του ευδαιμονία, οντάς εκ παραλλήλου ενα αναπό
σπαστο οργανικό τμήμα ενός εύρωστου συνόλου26. Και στους δύο φιλοσόφους το 
όλον προηγείται τού μέρους, εφόσον το μέρος εξελίσσεται και καθίσταται επαρκές 
μόνον εντός τού όλου. Ό τρόπος, όμως, πού νοείται ή επάρκεια αύτη, υπό τήν 
έννοια της αυτάρκειας διαφοροποιείται σχετικώς μεταξύ τών δύο φιλοσόφων, κα
θόσον κατά τον Αριστοτέλη ή κατάσταση αύτη προϋποθέτει έναν βίον εύδαίμονα 
ύπό τήν αυστηρή έννοια τού ορού και οχι απλώς μία ήθικοπνευματική κατάσταση 
πού κινείται εντός τών στενών πλαισίων της επίλυσης προβλημάτων κατά τήν 
πραγματιστική θεωρία τού Dewey. 

Προς ενα τέτοιο στόχο θα πρέπη να στοχεύη ή παιδεία, πού κατά τον Dewey, 
πρέπει να μεταλαμπαδεύη τις αρχές αυτές στους νέους. Το σχολείο θα πρέπη να 
άποτελή τον προθάλαμο της κοινωνίας και οχι ενα απομονωμένο μέρος, οπού οί 
μαθητές θα μηρυκάζουν στείρες γνώσεις. Ή εμπειρία πού θα αποκτούν μέσα άπό 
αυτό, θα εμπλουτίζεται συνέχεια εντός της κοινωνίας. "Αρα, τό σχολείο δεν θα πα-
ραθέτη απλώς διδασκαλία στην αυστηρή έννοια τού ορού, άλλα θα παρέχη μία 
πρώτη μέθοδο αντιμετώπισης τών προβλημάτων. "Αλλωστε, ή έννοια της παιδείας, 
όπως τήν εξετάζει ó Dewey, λαμβάνει τήν αξία της ακριβώς ώς μία συνισταμένη 
τού συνδυαστικού πειράματος, πού αναφέραμε ανωτέρω, εφόσον τό σχολείο απο
τελεί τό μέρος, οπού οί νέοι άνθρωποι θα μαθαίνουν τις θεμελιώδεις αρχές της δη
μοκρατικής αρμονικής συμβιώσεως καθώς επίσης θα αναγνωρίζουν τήν ανάγκη 
συνεχούς εκμαθήσεως και ανανεώσεως τών γνώσεων τους με σκοπό τήν επίλυση 
προβλημάτων σε κάθε τομέα επιστητού. Κατ' ούσίαν, τό σχολείο γι' αυτόν θα πρέ
πη να προετοιμάζη διανοητικώς τον άνθρωπο για τον κοινωνικό του βίο, καί ένε
κα αυτού απώτατος στόχος της παιδείας θα πρέπη να είναι ή μεθοδολογική κα
τάρτιση τού προσώπου, ούτως ώστε να είναι σε θέση μετέπειτα να προβαίνη σε 
«έγκυρες κρίσεις» (sound judgements?1. Για τήν επίτευξη τού στόχου αυτού θα πρέ
πη να διαμόρφωση κατάλληλο χαρακτήρα καί να καλλιεργήση τό πνεύμα, κατά 
τρόπο πού θα προωθή τή σοφία και οχι τήν απλή απομνημόνευση γνώσεων. "Ενε
κα αυτού, ώς μέσον επιτεύξεως τού στόχου αυτού θεωρείται ή «επιστημονική μέ
θοδος» (the scientific attitude), ή οποία αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της 
ηθικής θεωρίας, όπως είδαμε ανωτέρω. Ή δε εμμονή του στην καλλιέργεια τού 
πνεύματος μέσω της μεθοδολογικής κατάρτισης για τή διαμόρφωση ενός σοφού 
καί όχι απλώς οξυδερκούς νοϋ, θα μπορούσε να συσχετισθή με τήν έννοια της αρι
στοτελικής φρονήσεως ώς πρακτικής σοφίας, πού υποδηλώνει ενα ανώτερο ήθικο-
πνευματικό επίπεδο καί αναπτύσσεται σέ συνδυασμό με τήν απόκτηση τών κατάλ
ληλων έξεων / αρετών. Ό αριστοτελικός ορός βεβαίως λαμβάνει έναν πιο έντονο 

26. Βλ. Miller (1995), σσ. 47-56, οπού εξετάζεται ή λεγομένη οργανιστική θεώρηση της πό
λεως. 

27. Boydston (1969-1990), The Later Works of John Dewey (How We Think), (1933), σ. 
211. 
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ηθικό χαρακτήρα και συσχετίζεται μέ το ορθόν κατά την πράξη, αυτός όμως δεν 
αναιρεί τον πρωταρχικό λόγο υπάρξεως του πού είναι ή απόκτηση ενός επιπέδου 
ηθικής γνώσεως, πού θα ύποβοηθή τον πράττοντα κατά την επίλυση προβλημάτων 
και την επιδίωξη τής ευτυχίας τής πολιτικής κοινότητας, όπως ορίζει και ή ήθι-
κοπολιτική θεώρηση του John Dewey. 

"Οπως διαφαίνεται από την εξέταση μας, ίσως ή συνεχής αυτή ανάγκη του 
πραγματισμού να έξεύρη τρόπους επίλυσης προβλημάτων να αποτελή και μία βασική 
διαφοροποίηση αλλά και ομοιότητα μέ τον 'Αριστοτέλη. Οι δύο φιλόσοφοι συσχετί
ζονται ώς προς τον τρόπο και τή σημασία πού έδωσαν στή σύζευξη νού και πράξε
ως, θεωρητικής και πρακτικής διάνοιας καί στην έμφαση στή μεθοδολογική διερεύ
νηση κατά την επίλυση ζητημάτων, άλλα καί διαφέρουν ώς προς τον τελικό στόχο 
πού για τους πραγματιστές παραμένει πιο λειτουργιστικός (πρβλ. Instrumentalism) 
από τον 'Αριστοτέλη. "Ισως, όμως, θα πρέπη να ξαναγυρίσωμε στον Σταγιρίτη για να 
θυμίσωμε στους εαυτούς μας οτι ή θεωρία τής αλήθειας τοΰ αμερικανικού πραγμα
τισμού καί ή προσπάθεια της να έπιλύη ζητήματα σε κάθε τομέα, ηθικό, κοινωνικό, 
πολιτικό, εΐναι φιλοσοφικώς ενδιαφέρουσα καί Ισως μέχρι ενός βαθμού κοινωνικώς 
χρήσιμη, δέν είναι επαρκής, αλλά να απάντηση στο βασικό ηθικό ερώτημα: ποια είναι 
ακριβώς τα στοιχεία εκείνα πού διαφοροποιούν τό ορθό ή μή ορθό, τήν αρετή από 
τή φαυλότητα, τή δικαιοσύνη από τήν αδικία; Έάν τό ορθό κρίνεται αυστηρώς καί 
μόνον από τή λειτουργική του αξία κατά τή συγκεκριμένη ηθική κατάσταση τότε ίσως 
θα πρέπη, νά άναζητήσωμε περαιτέρω κριτήρια συστάσεως του. 
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