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Η ΚΟΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ
Κριτήρια για τη στοιχειοθέτηση του διαλόγου για το κοινό καλό

CSABA TÖRÖK ∗

(Περίληψη) Οι οικονοµικές (και ταυτόχρονα κοινωνικές) κρίσεις των ηµερών µας έχουν για άλλη µια
φορά επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι ο ορισµός του κοινού καλού έχει ιδιαίτερη σηµασία για την
ισορροπηµένη και ειρηνική συµβίωση των ανθρώπων. Στο παρόν δοκίµιο θα προσπαθήσουµε να
εντοπίσουµε ορισµένα ανοικτά ερωτήµατα µέσω της ανάλυσης της έννοιας του κοινού καλού. Επιπρόσθετα,
θα θέλαµε να διευκρινίσουµε µέσα από το παράδειγµα της διδασκαλίας του Πάπα Φραγκίσκου ποια πορεία
θα µπορούσε να ακολουθηθεί στο µέλλον, ποια στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και µέσω ποιων
αρχών θα µπορούσαµε να ξεκινήσουµε έναν γόνιµο και αποτελεσµατικό κοινωνικό διάλογο µε θέµα το
κοινό καλό.
Λέξεις-Κλειδιά: κοινό καλό, πολιτισµός, κοινωνία, ηθική, διάλογος, θρησκεία, Πάπας Φραγκίσκος
Περίγραµµα της µελέτης:
- Κύριες αρχές και στόχοι (της έννοιας του κοινού καλού)
- Το κοινό καλό και οι αξίες
- Η πραγµάτωση της έννοιας του κοινού καλού
- Το κοινό καλό και η κοινωνική δέσµευση
- Οι σκέψεις του Πάπα Φραγκίσκου
*

Η σηµερινή οικονοµική κρίση έχει επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι, από τη µια πλευρά, η άποψη
πως η αγορά είναι εκ φύσεως αυτοσταθεροποιητική και αυτορρυθµιζόµενη, πως η αύξηση του κέρδους
οδηγεί σε µεγαλύτερο βαθµό κοινωνικής ευηµερίας, δεν είναι βιώσιµη, και από την άλλη πλευρά ότι στις
πλουραλιστικές κοινωνίες ο ορισµός του κοινού καλού δεν είναι τόσο απλός όσο πιστεύαµε. Κατά συνέπεια,
είναι χρήσιµο αν όχι απαραίτητο να µελετήσουµε την έννοια του κοινού καλού και να προσπαθήσουµε να
καταλάβουµε πλήρως πώς αυτό µπορεί να βοηθήσει στην καθιέρωση µιας δικαιότερης και άρα
σταθερότερης τάξης πραγµάτων. Πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι, αν αποτύχει, τα ατοµικά ή οµαδικά
συµφέροντα που θα αντικαταστήσουν το κοινό καλό θα προκαλέσουν αυξανόµενες εντάσεις µεταξύ
ατόµων και µικρότερων κοινοτήτων. Το ζήτηµα αποκτά επίσης επείγοντα χαρακτήρα επειδή στην εποχή
της παγκοσµιοποίησης καθίσταται ακόµα πιο σηµαντικό να ορίσουµε το συνολικό ανθρώπινο, παγκόσµιο
κοινό καλό· χωρίς την έννοια αυτή φαντάζει αναπόφευκτο να γίνουν συχνότερες οι διεθνείς συγκρούσεις µε
καταστροφικές οικονοµικές, αλλά και επίσης πολιτικές και ηθικές συνέπειες. Αν δεν υπάρχει κάποια αρχή
που να µας κάνει να σκεφτόµαστε τα κράτη ή τα έθνη, ή την ανθρωπότητα (της διεθνούς κοινωνίας) ως µια
ενότητα, ο κόσµος καθίσταται ένα πεδίο µάχης αλληλοσυγκρουόµενων συµφερόντων. Σ' έναν τέτοιο κόσµο
θα είναι ολοένα και πιο δύσκολο να παρέχονται ικανοποιητικές συνθήκες ζωής, ενώ η ευηµερία και η
ασφάλεια θα είναι προνόµιο των λίγων (ή, θα µπορούσαµε να πούµε, µια λεία που εκλάπη από τους
άλλους).

1) Κύριες αρχές και στόχοι
Ο άνθρωπος είναι από καταβολής του ζωόν πολιτικόν, ένα κοινωνικό όν. Αυτό σηµαίνει ότι η ανθρώπινη
ύπαρξη µπορεί να νοηθεί µονάχα µέσα σε κάποιου είδους κοινωνικο-πολιτισµικό, θεσµοθετηµένο σύστηµα.
Ο άνθρωπος ως άτοµο, ως µια ύπαρξη µε την ακραία ατοµικιστική σηµασία του όρου, δεν µπορεί να
ξεδιπλώσει τα ταλέντα και τις δυνατότητές του από µόνος του. Εξαρτόµαστε ο ένας από τον άλλο και κατά
συνέπεια, βάσει της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας µας, έχουµε ανάγκη την κοινωνική διάσταση της ύπαρξης.
Αυτό το συµπέρασµα, ωστόσο, οδηγεί άµεσα στο εξής ερώτηµα: πώς µπορεί να γεννηθεί η ανθρώπινη
κοινωνία, η οργανωµένη και θεσµοθετηµένη κοινωνική ζωή; Αν και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν
ότι αυτή η διαδικασία βασίζεται καθαρά και αποκλειστικά στον βιολογικό και φυσικό ας προσδιορισµό και
ανάγκες, η άποψή τους δεν φαντάζει βιώσιµη. Αυτό διότι οι κοινωνίες µας µέσα από την ιστορική τους
πορεία παρουσιάζουν µια συγκεκριµένη κινητήριο δύναµη: έναν κοινωνικό στόχο που οργανώνει τα
ατοµικά συµφέροντα και προωθεί τον σχηµατισµό οµάδων· πρόκειται για στόχο τόσο βιολογικής όσο και
πολιτισµικής φύσεως. Αφού έτσι έχουν τα πράγµατα, δεν είναι διόλου περίεργο το ότι το πραγµατικό νόηµα
της έννοιας του κοινού καλού εξαρτάται από το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο.
Σύµφωνα µε τον H. Marrou, µια κοινωνική οµάδα (µια θεσµοθετηµένη οµάδα ατόµων µε δεδοµένη τάξη
και σύσταση) σχηµατίζει µια ενιαία πολιτισµική οντότητα αν τα µέλη της οµάδας έχουν κοινά ιδεώδη και
σκέψεις για τον κύριο σκοπό του ανθρώπου και τα όργανα που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο σκοπός
αυτός. Στην ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισµού αυτό το κοινό ιδανικό ή σκέψη καθοριζόταν για πολλά
χρόνια από τη χριστιανική φιλοσοφία. Η έννοια του κοινού καλού απέκτησε το ιδιαίτερο νόηµά της κατά
τον Μεσαίωνα και αποτέλεσε τη βάση για τη σύγχρονη σκέψη. «Η έννοια του λατινικού bonum commune
από τη µία πλευρά αντιπροσωπεύει ένα καλό που από την άλλη πλευρά είναι καλό για όλους· είναι ένα κοινό
καλό για όλους, µια αξία, ένας πλούτος, µια ολοκλήρωση». Ο ορισµός αυτός προϋποθέτει κάποιου είδους
ιδεολογική-ηθική τάξη (τουλάχιστον κατ' αρχήν, αν όχι σε κάθε λεπτοµέρεια) που διατηρείται ενεργά ή
γίνεται αποδεκτή από κάθε µέλος της κοινότητας (κοινωνίας).
Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, στην κλασική έννοια του κοινού καλού εµπεριέχεται η ανθρωπολογική
οπτική, σύµφωνα µε την οποία οι αξίες (όχι µόνο από υλικής άποψης), όσο τέλεια και να ταιριάζουν στο
άτοµο, εξαρτώνται τελικά όσον αφορά στην πραγµάτωσή τους από την κοινότητα στην οποία ανήκει το
άτοµο. Το κοινό καλό, συνεπώς, µπορεί να ερµηνευθεί ως µια συγκεκριµένη πραγµάτωση των αξιών που
είναι αδύνατον να λάβει χώρα έξω από µια οργανωµένη κοινωνία ή πολιτισµικό σύστηµα. Το άτοµο µπορεί
να πραγµατώσει το προσωπικό του όφελος εντός του πλαισίου της κοινότητας. Όπως φαίνεται στην έρευνα
για την ιστορία της φιλοσοφίας, οι έννοιες των res publica και salus publica επηρέασαν την οπτική αυτή. Η
πρώτη επισηµαίνει την άποψη πως η ουσία της κοινωνίας (του κράτους) είναι µια κοινότητα ζητηµάτων ή
πραγµάτων (res) τα οποία είναι δηµόσια/κοινά (publica), άρα απασχολούν κάθε πολίτη, ενώ η δεύτερη
διάσταση εστιάζει στη σωτηρία (salus· όχι µόνο µε τη θρησκευτική σηµασία), που µπορεί να αφορά στην
ασφάλεια της ύπαρξης µε την έννοια της προστασίας ή στην ευηµερία, που πραγµατώνεται όχι σε ατοµικό,
αλλά σε δηµόσιο/κοινό (publica), κοινοτικό επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος που ο πλήρης προσδιορισµός του
καλού µε τη σηµασία της κοινότητας (Gemeinschaftsgut), το κοινό καλό (Gemeinwohl), το δηµόσιο
συµφέρον (Gemeinnutz, Gemeininteresse) µπορούν να εντοπιστούν ως όροι σε πολλές ευρωπαϊκές
γλώσσες.
Η οπτική αυτή έχει µια άρρητη αλλά απαραίτητη προϋπόθεση: θα πρέπει να υπάρχει µεταξύ των µελών
της κοινωνίας µια πραγµατική κοινότητα. Η κοινότητα ως κοινωνία, communio σηµαίνει ότι τα µέλη
µοιράζονται, προσφέρουν και λαµβάνουν τόσο υλικά όσο και πνευµατικά-ηθικά αγαθά. Κάθε κοινότητα η
οποία είτε εσωτερικά (σύστηµα των καστών, ελιτισµός, ευνοϊκή µεταχείριση των λίγων) είτε εξωτερικά
(εθνικισµός, ρατσισµός) εµποδίζει τη λειτουργία της δυναµικής του communio, δηλαδή εµποδίζει τη
συµµετοχή ορισµένων ατόµων ή οµάδων στη µοιρασιά ή στην επικοινωνία (µε την αρχική έννοια της
λέξης), ουσιαστικά θίγει ή αποδυναµώνει επίσης την πραγµάτωση του κοινού καλού.
2) Το κοινό καλό και οι αξίες
Η έννοια του κοινού καλού δεν αποτελεί µια αφηρηµένη, γενική πραγµατικότητα, δίχως συγκεκριµένο

περιεχόµενο ή αντίκτυπο. Αντιθέτως βασίζεται σε εδραιωµένες και αναγνωρίσιµες αξίες ή αξιακά
συστήµατα που διαφέρουν ή αλλάζουν από πολιτισµό σε πολιτισµό. «Η βαρύτητα των αξιών στην
κοινωνική δυναµική και στην πολιτισµική τάξη είναι τεραστίων διαστάσεων. Ό,τι σκέφτονται και
δηµιουργούν οι άνθρωποι, τα εγχειρήµατά τους, τα καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά, θρησκευτικά τους έργα
κ.τ.λ. εµπνέονται από τις αξίες». Αυτά τα έργα, είτε έµµεσα είτε άµεσα, εκφράζουν επίσης τις αντιλήψεις
της εκάστοτε ανθρώπινης κοινότητας για το κοινό καλό.
Ωστόσο, θα πρέπει να εδραιωθεί σ' αυτό το πεδίο µελέτης µια πολύ σηµαντική αρχή. Ο κύριος στόχος θα
πρέπει να είναι πάντα το όφελος, το καλό της κοινότητας. Τα ατοµικά συµφέροντα ή το καλό των µελών της
κοινότητας έρχονται σε δεύτερη µοίρα σε σχέση µε το γενικό καλό. Κατά συνέπεια, το κοινό καλό µε την
κοινωνική σηµασία είναι ένας σκοπός ή αξία τον οποίο ο κάθε πολίτης υποχρεούται να επιτύχει. Η αρχή
αυτή δεν είναι (απαραίτητα) ηθικής φύσεως, µπορεί να έχει πρακτική εφαρµογή (π.χ. δήµευση ιδιωτικής
ιδιοκτησίας προς το συµφέρον της κοινότητας όταν µια φυσική καταστροφή µπορεί να αποφευχθεί µονάχα
αν θυσιάσουµε ιδιωτική γη). Πίσω από το παράδειγµα αυτό βρίσκεται η άποψη ότι το άτοµο κατά τη
διαδικασία της αυτοπραγµάτωσής του εξαρτάται από την καθολική τάξη πραγµάτων. Με άλλα λόγια, το
µέρος ερµηνεύεται από την οπτική του όλου· το όλον είναι πάντα περισσότερο από το απλό άθροισµα των
µερών του (το όλον δεν καθορίζεται από το µέρος, συµβαίνει το αντίθετο).
∆εν µπορούµε να αρνηθούµε ότι η προσέγγιση αυτή εµπεριέχει σηµαντικούς κινδύνους. Η
εθνικοσοσιαλιστική δικτατορία διέπραξε µια από τις χειρότερες γενοκτονίες στην ιστορία στο όνοµα του
γερµανικού εθνικού συµφέροντος και οφέλους, µε την υποστήριξη ποικίλων κοινωνικών οµάδων. Η
κοµµουνιστική δικτατορία καταπάτησε ένα από τα αρχαιότερα ανθρώπινα δικαιώµατα, το δικαίωµα στην
ιδιωτική ιδιοκτησία, προς όφελος της κοινότητας, διακηρύσσοντας την ιδέα (την ουτοπία) της δηµόσιας
ιδιοκτησίας. Αποτελεί ειρωνεία της ιστορίας ότι στο «ανατολικό µπλοκ», έπειτα από µερικές δεκαετίες
«φιλογένειας», οι θεωρητικοί των πανεπιστηµίων που ήταν ειδικοί στη δηµόσια ιδιοκτησία έγιναν οι
καλύτεροι επαγγελµατίες ιδιωτικής ιδιοκτησίας µετά το ρεύµα των ιδιωτικοποιήσεων. Θα µπορούσαν να
ακολουθήσουν ατελείωτα ιστορικά παραδείγµατα. Ένα είναι σίγουρο: αν αποδεχτούµε χωρίς περαιτέρω
περιορισµούς πως το κοινό καλό που διακηρρύτεται σε κεντρικό, πολιτικό και νοµικό επίπεδο µπορεί να
ξεπεράσει τα ατοµικά συµφέροντα, οφέλη ή δικαιώµατα χωρίς δυνατότητα έφεσης, τότε συνδέουµε
ουσιαστικά το κοινό καλό µε την αρχή της δικτατορίας.
Συνεπώς, κατέστη σηµαντικό από τον δέκατο όγδοο αιώνα να διατυπωθούν τα αναφαίρετα δικαιώµατα
του ανθρώπου. Σήµερα, στην κοινή γνώµη και στη νοµοθεσία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα αντιπροσωπεύουν
τα ηθικά κριτήρια που καθιστούν παραδεκτές ή απαράδεκτες τις απόψεις για το κοινό καλό. ∆ιότι αν οι
άνθρωποι ως άτοµα έχουν κάποια αναφαίρετα δικαιώµατα (π.χ. το δικαίωµα στην αξιοπρέπεια, την
ελευθερία, τον λόγο) που προκύπτουν από την ανθρώπινη ιδιοσυστασία, τότε αυτό σηµαίνει επίσης ότι το
κοινό καλό (µε την έννοια του κρατικού συµφέροντος) περιορίζεται συνεχώς και άρρηκτα από αυτά τα
δικαιώµατα. Εξάλλου, η ιδέα ενός κοινού καλού - λόγω των αρχών που αναφέρθηκαν στο τµήµα Κύριες
αρχές και στόχοι – δεν µπορεί ποτέ να σηµαίνει την καταστροφή της ζωής κάποιων ατόµων. Με άλλα λόγια,
αν διατυπώσουµε το περιεχόµενο του κοινού καλού µε κάποια ηθική αξίωση, από την περιουσία του
ατόµου, τότε πρέπει να πούµε τα εξής:
α) Σε ιδανικές συνθήκες η περιουσία ή τα συµφέροντα του ατόµου και της κοινότητας µπορεί να
συνάδουν.
β) Ωστόσο, αν λόγω περιοριστικών συνθηκών και πόρων η ιδανική αυτή κατάσταση δεν υφίσταται
πάντα, δεν θα είναι αποδεκτό να ορίσουµε το κοινό καλό προσπερνώντας τις ατοµικές περιουσίες και άλλες
αξίες.
Κατά συνέπεια, πρέπει να δεχτούµε τον ορισµό του O. von Nell-Breunig για το δηµόσιο καλό, που
αποτελεί την πιο κοινώς αποδεκτή διατύπωση: «... [το δηµόσιο καλό είναι µια] συνοπτική περιγραφή του
κάθε µέτρου που πρέπει ως προϋπόθεση να εφαρµοστεί σε µια κοινότητα, έτσι ώστε τα άτοµα να µπορούν
να επιτύχουν το ατοµικό και κοινωνικό τους όφελος (το κοµµάτι του κοινού καλού που τους αναλογεί) µε
τη χρήση των δικών τους πόρων». Για τον λόγο αυτό, αν και πρέπει να διατηρήσουµε την προτεραιότητα
του κοινού καλού σε σχέση µε την ατοµική περιουσία, δεν µπορούµε παρόλ' αυτά να επιτύχουµε το πρώτο
µε βίαιο τρόπο εις βάρος του δεύτερου.

3) Η πραγµάτωση της έννοιας του κοινού καλού
Στον δυτικό κόσµο, που πλέον θεωρείται κοσµικός, στη διαβούλευση στο επίπεδο κράτους-κοινωνίας
(ακριβώς λόγω του κοσµικού χαρακτήρα) προσεγγίζουµε ουσιαστικά την έννοια του κοινού καλού από την
οπτική της οικονοµικής ευηµερίας. Πίσω από το γεγονός αυτό βρίσκεται η ιδέα που αναπτύχθηκε στις
απαρχές του καπιταλισµού, ότι δηλαδή το δηµόσιο συµφέρον του κράτους δεν είναι τίποτα παραπάνω από
τη µεγαλύτερη δυνατή ευηµερία για τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό πολιτών. Αλλά θα σήµαινε αυτό πως
µια οικονοµικά, βιοµηχανικά και επιστηµονικά προηγµένη κοινωνία αυτοµάτως εξασφαλίζει το υψηλότερο
δυνατό επίπεδο κοινού καλού για την ανθρώπινη κοινότητα; Ας το θέσουµε µε ακόµα απλούστερο τρόπο·
το κοινό καλό δεν είναι τίποτα παραπάνω από οικονοµικό συµφέρον και όφελος;
«∆υστυχώς είναι αλήθεια ότι ο σύγχρονος πολιτισµός, ιδιαίτερα στη ∆ύση, λόγω της εκκοσµίκευσής του
απασχολήθηκε κυρίως και σχεδόν αποκλειστικά µε την ανάπτυξη της ευµάρειας σε εξαιρετικά επίπεδα
αναφορικά µε τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά προκάλεσε ολοένα και πιο εκτεταµένη κοινωνική δυσφορία,
δηµιουργώντας µια όλο και βαθύτερη κενότητα στην κοινωνική συνείδηση». Τι είναι αυτή η κενότητα στη
συνείδηση; Ο διάσηµος Γερµανός στοχαστής, R. Guardini, αναλογιζόµενος τις φρικαλεότητες της
ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα, συµπεραίνει ότι «για φρικαλεότητες που διεπράχθησαν τόσο
συνειδητοποιηµένα δεν µπορούµε να κατηγορήσουµε µόνο αρρωστηµένα µυαλά ή µικρές οµάδες· αυτές
προκύπτουν από την έλλειψη τάξης και από δηλητηριάσεις µυαλών που συντελούνται εδώ και πολύ καιρό.
Ο νόµος της ηθικής, η υπευθυνότητα, ο σεβασµός, η συνείδηση δεν µπορούν να εκµηδενιστούν τόσο
γρήγορα από την κοινωνική συµπεριφορά, εκτός και αν είχαν χάσει την αξία τους εκ των προτέρων. Όλα
αυτά δεν θα είχαν συµβεί αν ο πολιτισµός είχε υπάρξει στο επίκεντρο της σύγχρονης εποχής». Πώς
αντιµετώπισε η σύγχρονη εποχή τον πολιτισµό; Ως µια κάποια επιστηµονική πρόοδο, µια σειρά
τεχνολογικών επιτευγµάτων, ουσιαστικά µια οικονοµική και υλική ανάπτυξη. Η ιδέα ότι οι πολιτισµοί είναι
(αξιακά) ουδέτεροι συνάδει µε τα παραπάνω· δηλαδή η ιδέα πως τα διαφορετικά συµβολικά, κοινωνικά
συστήµατα δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Αλλά ακριβώς αυτά τα ιστορικά γεγονότα υποδεικνύουν ότι οι
πολιτισµοί (ανεξάρτητα από τον βαθµό ανάπτυξης του τεχνολογικού τους πολιτισµού) κυριαρχούνται από
έναν αριθµό ιδεών, αξιών, απόψεων µη υλικού χαρακτήρα, οι οποίοι µη υλικοί παράγοντες (τεχνολογικοί,
επιστηµονικοί, βιοµηχανικοί, οικονοµικοί, ή ακόµα και ιδεολογικοί) επηρεάζουν ριζικά την ερµηνεία του
κοινού καλού.
Συνεπώς η ακόλουθη δήλωση φαίνεται ορθή: «Το οικονοµικό καλό αποτελεί προϋπόθεση για τη γενική
και ανθρώπινη ολοκλήρωση όλων των µελών της κοινωνίας, και αυτή η ολοκλήρωση που µπορούν να
επιτύχουν οι άνθρωποι (...) εµπεριέχει επίσης αξίες που δεν µπορούν να επιτευχθούν εκτός της κοινωνίας».
Με άλλα λόγια, η εφαρµογή του κοινού καλού είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την υλική ανάπτυξη, αλλά
από την άλλη δεν είναι ταυτόσηµη µε τον υλικό πλούτο της κοινότητας, ούτε µπορεί να αποτελέσει τον έναν
και µοναδικό στόχο.
4) Το κοινό καλό και η ηθική δέσµευση
Πίσω από την ολοένα και καθαρότερη υλοποίηση της έννοιας του κοινού καλού είναι αισθητή η
κλασική φιλοσοφική αρχή ότι το όλον καθορίζει το µέρος και το µέρος εξαρτάται για την αυτοπραγµάτωσή
του ουσιαστικά από το όλον (δηλαδή ένας άνθρωπος ως άτοµο µπορεί να αναπτύξει πλήρως τις
δυνατότητές του µόνο ως µέλος µιας κοινότητας). Η ακραία ατοµικιστική προσέγγιση τελικά συσκοτίζει
την ολοκληρωµένη, απόλυτα λειτουργική όψη της κοινωνίας, του πολιτισµού, του κράτους. «Η κοινωνία
ως µια ένωση τόσο πολλών ανθρώπων σε µια οντότητα υψηλότερου επιπέδου έχει αναµφίβολα τη δική της
αξία, σηµασία και οµορφιά, και αυτός ο χαρακτήρας δεν µπορεί να θυσιαστεί χάριν µιας καθαρά
χρησιµοθηρικής προσέγγισης». Η ερµηνεία του ατοµικού καλού ως βασικό υλικό συµφέρον δεν µας
επιτρέπει να εξερευνήσουµε ικανοποιητικά την έννοια του καλού που µπορεί να πλησιαστεί ή να επιτευχθεί
σε υψηλότερο επίπεδο. ∆ιότι αν το άτοµο ικανοποιεί όλες του τις ανάγκες, επιθυµίες και όνειρα, δεν
µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο συγκεκριµένος πολιτισµός έχει επιτύχει τον σκοπό του. Εξάλλου, «το άµεσο
αντικείµενο του πολιτισµού (...) είναι οι άνθρωποι. Ο πολιτισµός επιχειρεί να ολοκληρώσει τους

ανθρώπους τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο» (η έµφαση του συγγραφέα). Ο άνθρωπος ως
ζώον πολιτικόν, δίνοντας υπερβολική έµφαση (ή εστιάζοντας πλήρως) στο ατοµικό συµφέρον, δεν µπορεί
ποτέ να επιτύχει το humanum, το οποίο είναι πάντοτε άρρηκτα συνδεδεµένο µε το sociale.
Κατά συνέπεια η σχέση του µέρους µε το όλον, του ατόµου µε την κοινότητα είναι σε κάθε περίπτωση
ηθικής φύσεως, άρα διέπεται από κανόνες και αρχές που ξεπερνούν την απλή αντιπαράθεση, το επίπεδο
µιας απλής υλικής αλληλεπίδρασης µεταξύ του ατόµου και της οµάδας (τέτοιες ηθικές αρχές είναι, επί
παραδείγµατι, η αυτοθυσία, η αλληλεγγύη, η δέσµευση, η αφοσίωση). Χωρίς αυτές δεν θα συζητούσαµε για
τίποτα παραπάνω από την οργάνωση των ατοµικών συµφερόντων µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο,
καθώς επίσης και για εγκράτεια προς όφελος των υπολοίπων. Έτσι, ακόµα και αν φροντίζαµε να έχουν όσο
το δυνατόν περισσότεροι πολίτες το υψηλότατο επίπεδο υλικής ευηµερίας (πράγµα που αποτελεί τη
σηµερινή πραγµατικότητα και δεδοµένης της φύσεως της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης φαντάζει πλέον
ονειροπόληµα και οµιχλώδης ουτοπία), δεν θα µπορούσαµε να πούµε ότι επιτύχαµε το κοινό καλό. Για να
επιτευχθεί αυτό χρειάζεται κάποιου είδους ηθική τάξη, η οποία θα είναι σε θέση να δηµιουργήσει ένα
πλαίσιο που από τη µια πλευρά ελέγχει τη σχέση του ατόµου µε την κοινότητα, ενώ από την άλλη παρέχει
έναν ζωντανό ιστό στο εσωτερικό του οποίου θα µπορούσε να υλοποιηθεί ένα (όχι µόνο µε την υλική του
σηµασία) κοινό καλό.
Ωστόσο φτάνοντας στο επίπεδο της ηθικής καθίσταται σαφές ότι το κοινό καλό δεν αποτελεί µονάχα µια
καθοδηγητική αρχή, µια ασαφή ιδέα, αλλά και ένα δυναµικό και πρακτικό σύστηµα προϋποθέσεων.
Εξάλλου, το καλό από ηθικής άποψης δεν είναι ένα δώρο της φύσεως που ξαφνικά ανακαλύφθηκε, αλλά
µια αρετή µε την κλασική έννοια της λέξης: κάτι για το οποίο παλεύουµε, που το µαθαίνουµε στην πράξη. Ο
ενάρετος άνθρωπος δεν γεννιέται ενάρετος, αλλά αντιθέτως γίνεται ενάρετος. Ένας ενάρετος άνθρωπος θα
χάσει την ηθική του αν δεν ασκεί ελεύθερα και συνειδητά τις αρετές που έχει αποκτήσει στην
καθηµερινότητά του.
Εδώ, φυσικά, προκύπτει και άλλο αντικείµενο έρευνας: ο όρος «κοινό καλό», µε τις ηθικές του
συνέπειες (ειδικά λόγω της δικής του ηθικής φύσης, που δεν αφορά ποτέ απολύτως υλικούς παράγοντες και
ανάγκες), εµπεριέχει τη δυνατότητα υπερβατικών προβληµατισµών. Είναι αλήθεια πως το άµεσο
αντικείµενο του πολιτισµού (finis proximus) είναι ο άνθρωπος – όµως µπορεί να ειπωθεί την ίδια στιγµή ότι
ο άνθρωπος είναι επίσης ο προορισµός του πολιτισµού (finis ultimus); Αν η έννοια του κοινού καλού είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ιδέα του ηθικού καλού, τότε πρέπει να σκεφτούµε τα εξής:
α) Πόσο πιθανό είναι να κατανοήσουµε την έννοια του καλού όχι µόνο ως συµφέρον, όφελος ή
προνόµιο (αν και εφόσον µπορεί να υπάρξει τέτοια κατανόηση· διότι αν δεν υπάρχει, λόγω των
προβληµατισµών που περιγράψαµε παραπάνω, καταλήγουµε προφανώς στην υλική κενότητα και γύµνια
της έννοιας του κοινού καλού);
β) Πόσο πιθανό είναι οι άνθρωποι να δρουν υπέρ του αναγνωρισµένου κοινού καλού, ακόµη και αν
αυτό προκαλεί βλάβες βραχυπρόθεσµα; Με άλλα λόγια: Γιατί να υπηρετώ το καλό ακόµα και όταν αυτό δεν
µε ωφελεί άµεσα, ή ίσως ακόµη και µακροπρόθεσµα µου επιφέρει µειονεκτήµατα (το προφανέστερο
παράδειγµα είναι η αυτοθυσία για να σωθεί η ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου – η πράξη αυτή είναι το
κατεξοχήν επίτευγµα του καλού, δεν εµπεριέχει καµία δυνατότητα άµεσης ή έµµεσης, βραχυπρόθεσµης ή
µακροπρόθεσµης ωφέλειας, καθώς µε την ηθική πράξη ο δρών χάνει την ύπαρξή του);
Κατά τη µελέτη των σύγχρονων ιδεών για τα ζητήµατα του κοινού καλού, παρατηρούνται τρία
διαφορετικά επίπεδα, και στο εσωτερικό του καθενός µπορεί να αξιωθεί ο διπλός προβληµατισµός που
περιγράφηκε παραπάνω ως εξής:
- Με κοινωνική σηµασία: το κοινό καλό ως ο αντίπαλος πόλος του ατοµικού συµφέροντος στην
κοινωνική ζωή·
- Με πολιτική σηµασία: το κοινό καλό ως το κοινωνικό αντίβαρο των κοµµατικών συµφερόντων·
- Στο πλαίσιο της θεωρίας του κράτους: το οµαδικό συµφέρον θα πρέπει να υπολείπεται του κοινού
καλού (κοινού συµφέροντος) όπως αυτό καθορίζεται από το κράτος.
Όπως προαναφέρθηκε, προκύπτουν τα ίδια ερωτήµατα και στα τρία επίπεδα: Για ποιον λόγο
υποθέτουµε ότι υπάρχει ένα απτό και δυνατό να οριστεί (κοινό) καλό; Γιατί πιστεύουµε ότι η εφαρµογή του
είναι καλύτερη από την απόρριψή του; Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε τα τρία προαναφερθέντα

ζητήµατα: Γιατί είναι καλύτερο να κάνω κάτι προς όφελος της κοινωνίας, παρά για το δικό µου καλό; Γιατί
θα πρέπει τα συµφέροντα της οµάδας µου (της ιδεολογίας µου, της θρησκείας µου) να υπολείπονται του
καλού του συνόλου το οποίο (ως όραµα, ως κοσµοθεωρία) µπορεί να είναι ξένο προς εµένα; Γιατί
θεωρείται αξία η τοποθέτηση του συµφέροντος µιας µικρότερης (αλλά ταυτόχρονα πιο άµεσης και
προσωπικής) οµάδας σε δεύτερη µοίρα προς όφελος µιας µεγαλύτερης (αλλά συνεπώς πιο απρόσωπης και
άγνωστης) οµάδας;
Υπάρχουν ποικίλα κοινωνικά φαινόµενα που αποδεικνύουν ότι αντιµετωπίζουµε σηµαντικά
προβλήµατα σ' αυτόν τον τοµέα. Παραδείγµατα αποτελούν η διάδοση της αδικίας και της κοινωνικής
αδιαφορίας, η έλλειψη συνεπειών, η ελάχιστη θέληση για εθελοντισµό, η τρωτότητα των δηµόσιων
κοινωνικών θέσεων ως προς τα ηθικά ζητήµατα, η αβεβαιότητα και η σύγχυση σχετικά µε τον ηθικό σκοπό
των κοινοτήτων. Όλα αυτά τα ζητήµατα επισηµαίνουν πως η µελέτη των ηθικών διαστάσεων του
ζητήµατος του κοινού καλού απαιτεί πολύ µεγαλύτερη προσπάθεια από τη δική µας πλευρά.
5) Οι σκέψεις του Πάπα Φραγκίσκου
Στις µέρες µας έχει καταστεί σαφές ότι τα θεωρητικά και ηθικά ζητήµατα που προκύπτουν αναφορικά
µε την έννοια του κοινού καλού απαιτούν τον ταυτόχρονο στοχασµό για τις σηµαντικές εκφάνσεις του
δεδοµένου πολιτισµού. Το κοσµικό κράτος πρέπει επίσης να αναγνωρίσει τη βαρύτητα των αποφάσεων που
λαµβάνουν οι θρησκευόµενοι άνθρωποι βάσει της συνείδησής τους, ιδιαίτερα επειδή στην πράξη αυτές
έχουν επίσης αντίκτυπο στο κράτος και στη λειτουργία της κοινωνίας. Η διπλή διάλεξη του J. Habermas και
του Καρδινάλιου J. Ratzinger που οργανώθηκε από τη Βαυαρική Ακαδηµία Επιστηµών και
Ανθρωπιστικών Σπουδών αποτέλεσε µια προσπάθεια για αυτό το κοινό ταξίδι. Ο Επιµελητής του
Εκκλησιάσµατος για το ∆όγµα της Πίστεως ανέλαβε λίγο αργότερα τη θέση του στον παπικό θρόνο ως
Βενέδικτος ΙΣΤ΄, και ως κεφαλή της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας συνέγραψε µια εγκύκλιο για την
παγκόσµια οικονοµική κρίση ξεκινώντας µε τις λέξεις Caritas in veritate, στην οποία ορίζει το κοινό καλό
µε τον εξής τρόπο:
«Το να αγαπάς κάποιον σηµαίνει να επιθυµείς το καλό αυτού του προσώπου και να προσπαθείς να το
εξασφαλίσεις. Πέραν του καλού του ατόµου, υπάρχει ένα καλό που συνδέεται µε τη ζωή στην κοινωνία: το
κοινό καλό. Είναι το καλό «όλων µας», των ατόµων, των οικογενειών και των ενδιάµεσων οµάδων που
συνολικά αποτελούν την κοινωνία. Είναι ένα καλό που αναζητείται όχι ως αυτοσκοπός, αλλά για τους
ανθρώπους που ανήκουν στην κοινωνία και που µπορούν να επιδιώξουν αληθινά και αποτελεσµατικά το
καλό τους στο εσωτερικό της. Η επιθυµία για το κοινό καλό και η προσπάθεια για την επίτευξή του
αποτελούν προϋποθέσεις για τη δικαιοσύνη και τη φιλανθρωπία. Το να παλεύεις για το κοινό καλό
εµπεριέχει από τη µία να φροντίζεις µε εµβρίθεια για, και από την άλλη να ωφελείσαι ο ίδιος από το
σύµπλεγµα εκείνο των θεσµών που προσφέρουν δοµή στη ζωή της κοινωνίας, δικαστικά, πολιτειακά,
πολιτικά και πολιτισµικά, κάνοντάς την πόλις, ή "πόλη"» (no. 7).
Το παραπάνω χωρίο δείχνει ότι ο Πάπας λειτουργεί στο πλαίσιο του κλασικού φιλοσοφικού στοχασµού,
ότι ακολουθεί την ευρωπαϊκή παράδοση. Ωστόσο, πρέπει επίσης να κατανοήσουµε πως η προσέγγιση αυτή
(ακριβώς λόγω της παράδοσης που τη διέπει) δεν προσθέτει ουσιαστικά κάποιο νέο στοιχείο στην ανάλυση,
δεν αποτελεί µεγάλη έµπνευση για την πορεία της έρευνας στο µέλλον. Μάλιστα µπορεί να θεωρηθεί µια
σύνοψη, ένας συνθετικός ορισµός.
Η πρώτη αποστολική προτροπή του Πάπα Φραγκίσκου (Evangelii gaudium) προσφέρει µια αρχή µε νέα
οπτική, διευρυµένο όραµα και ανανεωµένη ώθηση στο συγκεκριµένο πεδίο. Το τρίτο υποκεφάλαιο του
τετάρτου κεφαλαίου αυτού του δοκιµίου τιτλοφορείται «Το κοινό καλό και η ειρήνη στην κοινωνία» (no.
217-237). Όπως υπονοεί ο σύντοµος αυτός τίτλος, το κοινό καλό δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως
αυτοσκοπός, αλλά στο πλαίσιο της εσωτερικής ειρήνης της κοινωνίας, επιτρέποντας έναν περιγραφικό
ορισµό, ο οποίος προετοιµάζει τον δρόµο για νέες προσεγγίσεις:
«Η ειρήνη στην κοινωνία δεν µπορεί να γίνεται αντιληπτή ως κατευνασµός ή απλή έλλειψη βίας που
προκύπτει από την κυριαρχία ενός µέρους µιας κοινωνίας στους υπολοίπους. Ούτε αποτελεί η ειρήνη ένα
πρόσχηµα για να δικαιολογηθεί µια κοινωνική δοµή που φιµώνει ή κατευνάζει τους φτωχούς, έτσι ώστε οι
πιο εύποροι να µπορούν να υποστηρίζουν ανενόχλητα τον τρόπο ζωής τους ενώ οι άλλοι πρέπει να ζουν µε

ό,τι είναι διαθέσιµο. Τα αιτήµατα για διανοµή του πλούτου, οι ανησυχίες για τους φτωχούς και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, δεν γίνεται να καταστέλλονται υπό το πρόσχηµα ότι πρέπει να υπάρξει συναίνεση
στα χαρτιά ή µια παροδική ειρήνη για µια ευχαριστηµένη µειονότητα. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου και το
κοινό καλό είναι σηµαντικότερα από την άνεση εκείνων που αρνούνται να παραιτηθούν των προνοµίων
τους. Όταν απειλούνται αυτές οι αξίες, πρέπει να µιλήσει µια προφητική φωνή» (no. 218).
Η ανάλυση του Πάπα για την κατάσταση είναι σαφής: σήµερα η έννοια του κοινού καλού έχει
καταντήσει ένα πολιτικό και ιδεολογικό παιχνίδι που χρησιµοποιείται µόνο για να υποστηρίξει τον πλούσιο
και προνοµιούχο τρόπο ζωής και, όσο το δυνατόν, για να φιµώνει τις µάζες που δεν επωφελούνται επαρκώς
από τα οικονοµικά και κοινωνικά αγαθά. Με άλλα λόγια, όταν στις µέρες µας ακούµε τη φράση κοινό καλό
από το στόµα των ατόµων που λαµβάνουν αποφάσεις, πρέπει να λαµβάνουµε επίσης υπόψη ότι µπορεί να
γίνουµε θύµατα περισπασµού, χειραγώγησης και εκµετάλλευσης. Έχουµε αναφέρει τους κινδύνους αυτούς
παραπάνω.
Τι είναι αυτή η «προφητική φωνή», το µήνυµα που µεταφέρει η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία σε αυτό το
πεδίο; Πώς µπορεί µια θρησκευτική κοινότητα να συνεισφέρει στο όφελος και τη γενική ευηµερία της
κοσµικής κοινωνίας; Ο Πάπας Φραγκίσκος επισηµαίνει τέσσερα χαρακτηριστικά, αρχές προς εφαρµογή:
- Ο χρόνος είναι σηµαντικότερος από τον χώρο (no. 222-225). Πρώτον, πρέπει να λάβουµε υπόψη δύο
βασικές έννοιες: την πληρότητα και τον περιορισµό. Ενώ ο περιορισµός εµφανίζεται πάντα στον χώρο, η
πληρότητα ξεδιπλώνεται στον χρόνο ως διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, για την προώθηση του κοινού
καλού είναι απαραίτητη µια προσέγγιση που χρησιµοποιεί µοντέλα που κινούνται µπροστά και
υλοποιούνται βήµα βήµα σε βάθος χρόνου, αντί να δηµιουργούµε ιδεολογίες πάνω σε περιορισµούς που
υφίστανται στο παρόν. «Το να δίνουµε προτεραιότητα στον χρόνο σηµαίνει να ενδιαφερόµαστε να
ξεκινήσουµε διαδικασίες αντί να καταλάβουµε χώρο. Ο χρόνος κυριαρχεί στους χώρους, τους φωτίζει και
τους κάνει συνδετικούς κρίκους σε µια συνεχώς επεκτεινόµενη αλυσίδα, χωρίς δυνατότητα επιστροφής.
Αυτό που είθισται να κάνουµε, λοιπόν, είναι να δώσουµε προτεραιότητα στις πράξεις οι οποίες
δηµιουργούν νέες διαδικασίες στην κοινωνία και απασχολούν άτοµα και οµάδες που µπορούν να τις
αναπτύξουν µέχρι αυτές να παίξουν σηµαντικό ρόλο σε νευραλγικά ιστορικά γεγονότα» (no. 223).
– Η ενότητα νικά τη σύγκρουση (no. 226–230). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αν το κοινό καλό
ερµηνευτεί ως αντίπαλα συµφέροντα, αργά η γρήγορα θα προκύψουν αναπόφευκτα συγκρούσεις
συµφερόντων. Στο σηµείο αυτό, αν η αξίωση της µονάδας (της οµάδας, ενός εσωτερικού κύκλου) έχει
προτεραιότητα, θα λάβει χώρα µια πικρή µάχη που θα καταστρέψει τα καλά της ανθρωπότητας. Ωστόσο, αν
το άτοµο (η οµάδα, ένας εσωτερικός κύκλος) είναι ικανό να θέτει σε δεύτερη µοίρα την αξίωσή του χάριν
κάποιας άλλης ή της ουσιώδους κοινωνικής ανάγκης της αλληλεγγύης, τότε υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει
λύση που θα προωθεί το κοινό καλό. «Η αλληλεγγύη, στη βαθύτερη και πιο σηµαντική της έννοια,
καθίσταται λοιπόν ένας τρόπος να γραφτεί ιστορία σε µια κατάσταση ζωής όπου οι συγκρούσεις, οι
εντάσεις και οι αντιπαλότητες µπορούν να οδηγήσουν σε µια πολυποίκιλη και ζωτική ενότητα. Αυτό δεν
σηµαίνει να στοχεύουµε σε κάποιο είδος συγκρητισµού, ή στην απορρόφηση του ενός από τον άλλο, αλλά
αντιθέτως για µια λύση που λαµβάνει χώρα σ' ένα υψηλότερο επίπεδο και διατηρεί ό,τι έγκυρο και χρήσιµο
από κάθε πλευρά» (no. 228).
– Η πραγµατικότητα είναι πιο σηµαντική από τις ιδέες (no. 231–233). Αυτή είναι µια αρχή εύκολα
κατανοητή σε όλους. Όλοι µας έχουµε αισθανθεί ότι σε κάθε πεδίο της ανθρώπινης ύπαρξης υπάρχει
κίνδυνος να βασιζόµαστε υπερβολικά στη θεωρία: στις προσωπικές σχέσεις (αναφορά σε συναισθήµατα
και ιδέες χωρίς παροχή συγκεκριµένης βοήθειας) αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο (πολιτικά σλόγκαν και
προγράµµατα που αγνοούν την πραγµατικότητα, ανάγοντας µάλιστα αυτή τους τη στάση σε ιδεολογία και
αναπτύσσοντας την «αφοσίωση στην ιδέα» που ενίοτε δεν αποδίδει καρπούς). Προφανώς, το πρόβληµα δεν
είναι οι σκέψεις ή οι ιδέες αλλά η διακήρυξη και χρήση τους µε τρόπο αποκοµµένο από την
πραγµατικότητα· πληγώνοντας ανθρώπους µε κενά σλόγκαν όπως «αφοσίωση στην ιδέα».«Οι ιδέες –
εννοιολογικοί συλλογισµοί – βρίσκονται στην υπηρεσία της επικοινωνίας, της κατανόησης και της πράξης.
Οι ιδέες που είναι αποσυνδεδεµένες από την πραγµατικότητα προωθούν αναποτελεσµατικές µορφές
ιδεαλισµού και νοµιναλισµού, ικανές το πολύ για ταξινοµήσεις και ορισµούς, αλλά οπωσδήποτε όχι για
περαιτέρω δράση. Αυτό που οδηγεί στη δράση είναι η πραγµατικότητα υπό το φως της λογικής. Ο επίσηµος
νοµιναλισµός πρέπει να παραµεριστεί χάριν της αρµονικής αντικειµενικότητας» (no. 232.). Πρέπει να

οµολογήσουµε πως η αρχή αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους θρησκευόµενους, διότι η εκλεπτυσµένη
µορφή της πίστης λησµονεί συχνά ότι ο στόχος της πρέπει να είναι η πρακτική ενασχόληση.
– Το όλον είναι σηµαντικότερο του µέρους (no. 234–237). Εστιάσαµε πολλές φορές και από ποικίλες
πτυχές την προσοχή στη βαρύτητα της αρχής αυτής σε σχέση µε την έννοια του κοινού καλού. Το όλον, ο
πολιτισµός, η κοινωνία, διαθέτουν πάντα κάποιο πλεόνασµα συγκριτικά µε το µαθηµατικό άθροισµα των
µερών, των µελών, των πολιτών· και αυτό το πρόσθετο στοιχείο είναι κοµβικής σηµασίας στον ορισµό του
κοινού καλού. «Το όλον είναι σηµαντικότερο του µέρους, αλλά είναι επίσης σηµαντικότερο του
αθροίσµατος των µερών του. ∆εν υπάρχει συνεπώς ανάγκη να επιµένουµε υπερβολικά σε περιορισµένα και
συγκεκριµένα ερωτήµατα» (no. 235.). Με άλλα λόγια, πρέπει να µάθουµε να σκεφτόµαστε µε σηµείο
αναφοράς το όλον. Ωστόσο, αυτό δεν µπορεί να σηµαίνει την επιφανειακή γενίκευση ή τη µη κριτική
προβολή λεπτοµερειών πάνω στο όλον. Ο Πάπας Φραγκίσκος παρέχει µια εκφραστική µεταφορά για να
ορίσει τη φύση αυτής της αρχής: «Εδώ το µοντέλο µας δεν είναι η σφαίρα, που δεν είναι µεγαλύτερη των
µερών της, όπου κάθε σηµείο έχει ίδια απόσταση από το κέντρο, και δεν διαφέρουν σε τίποτα µεταξύ τους.
Αντιθέτως, µιλάµε για ένα πολύεδρο, που αντανακλά τη σύγκλιση όλων των µερών του, εκ των οποίων το
καθένα διατηρεί τη διαφορετικότητά του» (no. 236.).
Η πρακτική εφαρµογή των αρχών αυτών έχει συνέπειες για την κοινωνία. Αυτές οι πρακτικές πτυχές
είναι ουσιαστικές για την αυθεντική επίτευξη του κοινού καλού. Ο αριθµός τους µπορεί να είναι ίσος µε
αυτόν όλων των διαφορετικών καταστάσεων που αντιµετωπίζουµε στην καθηµερινή µας ζωή. Το Evangelii
gaudium επισηµαίνει µόνο λίγες που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τους χριστιανούς και από την οπτική
πλευρά της Εκκλησίας (ωστόσο έχουν αντίκτυπο για την πραγµάτωση του κοινού καλού και εκτός της
Εκκλησίας):
– Να φροντίζουµε, να αποδεχόµαστε και να αποκρινόµαστε στους φτωχούς και τους
περιθωριοποιηµένους· ο απαραίτητος χαρακτήρας της εύρεσης λύσεων και ρεαλιστικών απαντήσεων σε
πραγµατική προβλήµατα· να λαµβάνουµε σοβαρά την αδυναµία, την απελπισία, την τρωτότητα· η ανάγκη
να ακούµε και να φροντίζουµε τους άλλους (no. 186-216).
– Έναρξη ενός διαλόγου σ' επίπεδο κοινωνίας, εµβάθυνση του διαλόγου πίστης-επιστήµης, πολιτισµικές
διαστάσεις των κοινωνικών οµάδων, ενίσχυση οικουµενικού, διαθρησκευτικού, µη εξοµολογητικού
διαλόγου για την προώθηση της ειρήνης στο εσωτερικό της κοινωνίας (No. 238-258).
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