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ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΛΟΓΟ

MONIKA JAGER-PETER*

Στην έρευνα µου προσεγγίζω το πρόβληµα του κοινού καλού και της κοινωνίας από τον
εννοιολογικό ορίζοντα της φιλοσοφικής ερµηνευτικής. Αναζητάω µια απάντηση, για τον διάλογο, ή
ακριβέστερα την <<συνοµιλία>> (Gespräch) και την <<συζήτηση>> (Unterhaltung), όπως τα
ερµηνεύει ο Χανς- Γκεόργκ Γκανταµερ, ως προς ποιο βαθµό είναι δυνατό να επικυρωθεί στην
ερµηνεία και στην κριτική του πολιτικού λόγου; Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επικεντρώσω την
προσοχή στην διαφορά µεταξύ της συνοµιλίας και της συζήτησης, όπως επίσης και στο πώς δοµείται η
σχέση µεταξύ του οµιλητή και του ακροατή µέσα στην λειτουργία των διαδραστικών επικοινωνιακών
µορφών, που στην περίπτωσή µας είναι η σύνδεση και η σχέση µεταξύ νοµοθέτη και <<κοινότητας>>.
Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να επισηµανθεί ότι το θέµα του κοινού καλού δεν µπορεί να
ερµηνευτεί από µια καθαρά αντικειµενική άποψη, µπορεί µόνο να ερµηνευτεί σε συνάρτηση µε την
επικοινωνία και την σχέση των ατόµων που ζουν στην κοινωνία. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται από
την έννοια του <<κοινού>>, το κοινό καλό δεν περιορίζεται σε ένα µόνο άτοµο, ούτε σε µια ιδεολογία
ενός πολιτικού οργανισµού,αλλά αντιθέτως ορίζεται, µπορεί να προκαθοριστεί από την
<<κοινότητα>>.
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Τι σηµαίνει το ερµηνευτικό <<συνοµιλία>>;
Το πρόβληµα του κοινού καλού ερµηνεύεται από την άποψη του ερµηνευτικού διαλόγου.
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