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Εξελικτική Ηθική & Φιλικότητα 

 

Το έμβιο ον «Homo sapiens-sapiens» εμφορείται εγγενώς ηθικής· γεννιέται 

να είναι ηθικός, να έχει μια έμφυτη ηθική πυξίδα, και γενικά έχει τάση προς κάθε 

όμορφο/δίκιο/καλό/αληθές. Αυτά τα στοιχεία τον καθιστούν το φιλικότερο έμβιο 

ον στη φύση. Παράλληλα όμως έχει και μια έμφυτη τάση να προτιμάει αυτούς 

που τού μοιάζουν περισσότερο, (γονείς, συγγενείς, ομάδες, εθνικότητες, θρη-

σκείες, εμφάνιση, συνήθειες/παραδόσεις, κτλ). Γενικά δείχνει περισσότερη φιλι-

κότητα και εμπιστοσύνη σε αυτούς που καθ' οιονδήποτε τρόπο του μοιάζουν πε-

ρισσότερο. Και τα δύο είναι εξελικτικά στοιχεία και σχετίζονται με την "ενσυναί-

σθηση". 

Αυτά τα δύο (Ηθική - Προτίμηση όμοιων) ενίοτε συγκρούονται. Κάπου ανά-

μεσα σε αυτήν την σύγκρουση ο «άνθρωπος» διολισθαίνει σε λάθη, ασχήμιες, 

αδικίες και αναλήθειες. Εάν αντιληφθεί αυτό το οριακό σημείο και καλλιεργηθεί 

έτσι ώστε να το αντιμετωπίσει, τότε αυτή η σύγκρουση θα αποδυναμωθεί κατά 

πολύ. Τότε θα μειωθούν οι ασχήμιες, οι αδικίες, οι κακίες, κτλ. Μόνο μια ευκαιρία 

να δοθεί στην Φιλοσοφία, και με την συνεπικουρία των Επιστημών θα μετατρέψει 

τον πλανήτη Γη σε επίγειο παράδεισο. 

Η Ηθική μας καλλιέργεια και ο εξορθολογισμός της τάσης που έχουμε να 

προτιμούμε τους 'δικούς' μας και να δυσφορούμε με του 'άλλους', είναι εκ των ων 

ουκ άνευ. Με ποιο απλά λόγια, καλλιέργεια της υγιούς και ορθής "ενσυναίσθη-

σης". 

Για χιλιάδες χρόνια  οι πρόγονοι του ανθρώπου συγκροτούσαν ολιγάριθμες 

ομάδες περίπου 35 μελών που συνίσταντο  από συγγενικά μέλη. Δεν είχαν βε-

βαίως τους σημερινούς δημοσιογραφίσκους που διαστρεβλώνουν την πραγματι-

κότητα και προτάσσουν το κακό (γενικά επικεντρώνονται στο άσχημο /άδικο 

/κακό /αναληθές / εντυπωσιακό / κτλ), ή άλλα παρόμοια, κατά συνέπεια ένοιω-

θαν/λειτουργούσαν φιλικά και με προσήνεια. Δεν ένοιωθα αρνητικά συναισθή-

ματα (ρατσισμοί, εθνικισμοί, προκαταλήψεις, κτλ). [Προσοχή! Δεν υπαινίσσο-

μαι ότι ήταν άγιοι. Ασφαλώς υπήρχαν και συγκρούσεις.]  

Αλλά γιατί συνέβαινε αυτό; 
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Επί χιλιάδες χρόνια για τους προγόνους του ανθρώπου το σύνηθες ήταν 

σποραδικά να συναντούν τυχαία ομοίους τους (ατομικά ή ομόδικα). [ΣΗΜ. Μέχρι 

πριν την αγροτική επανάσταση κάθε ανθρώπινη ομάδα συνίστατο περίπου από 

35 άτομα, και είχε επαφή με ένα δίκτυο περίπου 5-10 ομάδων]. Δηλαδή, εκτός 

της δικής τους ομάδας και του δικτύου στο οποίο ανήκαν, αυτούς που συναντού-

σαν τυχαία μέσα στα δάση και στις τούνδρες ήταν οι περισσότερο όμοιοί τους. 

Ως εκ τούτου ένοιωθαν φιλικά απέναντί τους. Σε αντίθεση λοιπόν με τη σύγχρονη 

εποχή, που οι πόλεις συνίστανται με χιλιάδες άτομα και εντελώς άγνωστα, με 

πολλές διαφορές, όπου κάθε διαφορά φαίνεται μεγάλη. Δηλαδή η διαφορετικό-

τητα που κάποτε συναντούσαν μέσα σε αχανή δάση, τώρα  πια εδράζεται μέσα 

στις πόλεις μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι, η ένταξη ενός ατόμου σε μια ομάδα 

(ποδοσφαιρική, κοινωνική, εθνική, θρησκευτική, φιλική, επαγγελματική, παραδό-

σεων, ενδυμασίας, κτλ,), αυτόματα τον διαφοροποιεί από τις άλλες ομάδες.  

Όμως στη σύγχρονη εποχή κάθε άνθρωπος ανήκει ταυτόχρονα σε πολλές 

ομάδες  (οικογενειακές, κοινωνικές, εθνικές, θρησκευτικές, φιλικές, κτλ,). Κάθε 

φορά στην ομάδα που βρίσκεται υπάρχουν διαφορετικά άτομα. Οπότε, ορισμένες 

φορές με αυτούς που σήμερα βρίσκεται στην ίδια ομάδα, τις επόμενες μέρες μπο-

ρεί να βρίσκονται σε διαφορετικές ομάδες.  Κάθε φορά ο κάθε άνθρωπος στην 

ομάδα που βρίσκεται παροντικά (εκείνη τη στιγμή) του διαστρεβλώνει (χρωματί-

ζει) την πραγματικότητα προς το ‘χρώμα’ από το οποίο συνίσταται η ομάδα αυτή 

και σε αντίστοιχο βαθμό που η ομάδα του εμφορείται ιδεοληπτικά από το ‘χρώμα’ 

αυτό. Τελικά, κατά πολύ ή λίγο ο άνθρωπος καταλήγει εντονότερα ‘χρωματισμέ-

νος’ και προκατειλημμένος ανάλογα της ομάδας στην οποία βρίσκεται κάθε φορά 

(εννοείτε ότι ενυπάρχουν και οι άλλοι ‘χρωματισμοί’). Για παράδειγμα, κάποιος 

σήμερα βρίσκεται  στην “Χ” ομάδα με “χ” ‘χρωματισμό’ και  με ορισμένους αν-

θρώπους, σε μια εβδομάδα με την “Ψ” ομάδα με “ψ” ‘χρωματισμό’ και  με άλλους 

ανθρώπους, και μετά ένα μήνα με την “Φ” ομάδα, κτλ. Το σύνηθες βεβαίως είναι 

αυτές οι μετακινήσεις και επιλογές να γίνονται με κάποιο στενό κύκλο του, πχ 

φίλοι. [ΣΗΜ. Αυτονόητο είναι ότι συνήθως οι ομάδες  που επιλέγει σχετίζονται σε 

κάποιο βαθμό ως προς τον ‘χρωματισμό’, χωρίς βεβαίως να συμβαίνει πάντα 

αυτό, διότι οι επιλογές των ιδεοληπτικών ανθρώπων συνήθως γίνονται λόγω χει-

ραγώγησης και παράσυρσης]. 
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Με όλες αυτές τις πολυσύνθετες διαδικασίες (οι οποίες είναι πολύ πιο πολυ-

σύνθετες στην πραγματικότητα), ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του ενίοτε εντάσσεται 

σε μια ομάδα με τον “χ” ‘χρωματισμό’ συντασσόμενος  με μέλη αυτής της ομάδας. 

Κατόπιν “Ψ” ομάδα, που όμως απέναντί της τώρα έχει κάποια άλλη ομάδα, μέλη 

της οποίας είναι ορισμένα άτομα που βρίσκονταν μαζί στην “Χ” ομάδα. Άρα τώρα 

βρίσκεται απέναντι σε ορισμένα άτομα που πριν λίγες μέρες (παρελθοντικά)  βρί-

σκονταν στην ίδια ομάδα.  

Να πώς δημιουργούνται οι διαφοροποιήσεις και πώς αναδεικνύονται οι προ-

καταλήψεις, με χιλιάδες διαβαθμίσεις, καθιστώντας ένα πολυσύνθετο δυναμικό 

παζλ. Απομένει απλώς να αναδειχθεί το πρόβλημα, να κατανοηθεί, να εξορθολο-

γιστεί, και τότε οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ισορροπήσουν μέσα τους (αυτο-

γνωσία) και θα εκπαιδευτούν με τάση προς την φιλικότητα. 

Μια ευκαιρία να δοθεί στην Φιλοσοφία, και θα γίνουν ρηξικέλευθες αλλαγές 

στην ανθρωπότητα. Η «ανθρωπότητα» θα κατακλυστεί από προσήνεια και το 

περιβάλλον μας θα γίνει πιο φιλικό. 


