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Εισαγωγή στη χαρτόδετη έκδοση*

ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΉΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΉ ΧΑΡΤΌΔΕΤΉ ΕΚΔΌΣΉ, 

παρέχω έναν αναγνωστικό οδηγό για τις κύριες ιδέες του βιβλίου.1 Ένας βασικός 

στόχος του Πολιτικού Φιλελευθερισμού (= ΠΦ) είναι να πει πώς θα πρέπει να κατα-

νοήσουμε την εύτακτη κοινωνία της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας2 (όπως την ανα-

λύει η Θεωρία της δικαιοσύνης [1971] [= Θεωρία]) όταν αυτή προσαρμοστεί στο 

γεγονός του εύλογου πλουραλισμού (3 κ.ε., 36 κ.ε.)3 και ρυθμιστεί από μια πολιτική 

αντίληψη δικαιοσύνης. Ξεκινώ με την ιδέα του τομέα του πολιτικού μαζί με την ιδέα 

μιας πολιτικής αντίληψης για τη δικαιοσύνη, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την 

αντίληψη της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας. Αυτές οι ιδέες και η διάκρισή τους από τα 

γενικά4 δόγματα κάθε είδους ανήκουν, πιστεύω, στις πιο κρίσιμες ιδέες του πολιτικού 

1  Θα ήθελα να ευχαριστήσω διάφορους ανθρώπους που με βοήθησαν σε αυτή τη δεύτερη εισαγωγή: 

τον Percy Lehning για τις πολλές γόνιμες συζητήσεις για το πώς θα πρέπει να την προσεγγίσω και γιατί 

διόρθωσε αρκετές εσφαλμένες πρώτες απόπειρες· τον Norman Daniels για τις διαφωτιστικές συζητήσεις 

σχετικά με τον ρόλο της σταθερότητας στον πολιτικό φιλελευθερισμό· τον Erin Kelly, τον T.M. Scanlon 

και τον Denis Thompson που μου έκαναν πολλές πολύτιμες προτάσεις, τις οποίες δέχτηκα με χαρά· και, 

τέλος, τον Burton Dreben, με τον οποίο συζήτησα επί μακρόν και στον οποίο οφείλω πολλά για τις σχεδόν 

αμέτρητες σκέψεις και κριτικές του για το πώς θα πρέπει να οργανώσω και να βελτιώσω το τελικό κείμενο. 

Χωρίς τη βοήθεια και τις προσπάθειές τους, καθώς και τις αντίστοιχες άλλων που αναφέρονται παρακάτω, 

δεν θα είχα μπορέσει να γράψω αυτή την εισαγωγή.
2  Γράφω με πλάγια γράμματα αυτή τη φράση γιατί είναι το κύριο όνομα μιας ιδιαίτερης ανάλυσης 

της δικαιοσύνης και ως τέτοια θα πρέπει πάντα να κατανοείται. Θα χρησιμοποιώ τον όρο δόγμα [doctrine] 

για τις γενικές απόψεις κάθε είδους και τον όρο αντίληψη [conception] για μια πολιτική αντίληψη και τα 

συστατικά της μέρη, όπως η αντίληψη του προσώπου ως πολίτη. Ό όρος ιδέα [idea] χρησιμοποιείται ως 

γενικός όρος και μπορεί να αναφέρεται στο ένα ή το άλλο ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Όι παραπομπές 

στη Θεωρία και τον ΠΦ γίνονται με βάση τη διάλεξη, την ενότητα ή με αριθμούς σελίδων σε παρένθεση.
3  Αυτό είναι το γεγονός ότι πληθώρα εύλογων γενικών δογμάτων, θρησκευτικών, φιλοσοφικών και 

ηθικών, αποτελούν την κανονική συνθήκη της δημοκρατικής κουλτούρας με δεδομένους τους ελεύθε-

ρους θεσμούς της.
4  Το γενικό δόγμα ορίζεται (13). Διακρίνεται από μια πολιτική αντίληψη δικαιοσύνης, εφόσον αφορά 

όλα τα θέματα και οι αρετές του καλύπτουν όλα τα μέρη της ζωής.
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φιλελευθερισμού. Όλο το μέρος Ι και η διάλεξη V του μέρους ΙΙ του ΠΦ αναλύουν 

αυτές τις ιδέες και παραθέτουν ορισμούς για άλλες απαραίτητες έννοιες. Ένας άλλος 

κύριος στόχος του ΠΦ είναι να πει πώς θα πρέπει να κατανοηθεί μια εύτακτη φιλε-

λεύθερη κοινωνία η οποία εμπεριέχει ένα πλήθος εύλογων πολιτικών αντιλήψεων. 

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει τόσο το γεγονός του εύλογου πλουραλισμού όσο και 

μια οικογένεια εύλογων αλλά διαφορετικών φιλελεύθερων πολιτικών αντιλήψεων· 

ρωτάω ποια είναι η πιο εύλογη βάση της κοινωνικής ενότητας με δεδομένες αυτές 

τις δύο συνθήκες. Αυτά γίνονται καθώς συζητώ τις κύριες ιδέες του μέρους ΙΙ όπως 

εμφανίζονται στις διαλέξεις IV και VI. Θα επικεντρωθώ στην ιδέα της ιδιότητας του πο-

λίτη σε ένα δημοκρατικό καθεστώς και στο πώς συνδέεται με τις ιδέες της πολιτικής 

νομιμότητας και του δημόσιου λόγου. Τονίζω ότι οι ιδέες του τομέα του πολιτικού και 

μιας πολιτικής αντίληψης για τη δικαιοσύνη είναι κανονιστικές και ηθικές ιδέες αυτοδι-

καίως, με άλλα λόγια, το «περιεχόμενό τους δίνεται από ορισμένα ιδεώδη, αρχές και 

κριτήρια, και αυτοί οι κανόνες αρθρώνουν ορισμένες αξίες, σε αυτή την περίπτωση, 

πολιτικές αξίες» (11 σημ.). Επισημαίνω επίσης τη θέση της δικαιοσύνης ως ακριβοδι-

κίας τόσο στη Θεωρία όσο και στον ΠΦ.  

1.  Πριν υπεισέλθω σε αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να σημειώσω ότι ένα εμπόδιο 

στην ανάγνωση του ΠΦ είναι το ότι δεν προσδιορίζει ρητά το φιλοσοφικό ζήτημα που 

πραγματεύεται. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο εμπόδιο στην ανάγνωση της Θεωρίας· 

επιχειρεί ρητά να επεξεργαστεί, με βάση την ιδέα του κοινωνικού συμβολαίου όπως 

εκφράζεται από τον Λοκ, τον Ρουσσώ και τον Καντ, μια θεωρία της δικαιοσύνης η 

οποία δεν επιδέχεται πλέον τις ενστάσεις που θεωρούνται συχνά μοιραίες για αυτή, 

και αποδεικνύεται ανώτερη από την επί μακρόν κυρίαρχη παράδοση του ωφελιμι-

σμού. Ή Θεωρία επιδιώκει να παρουσιάσει τα δομικά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας 

θεωρίας της δικαιοσύνης έτσι ώστε να την καταστήσει την καλύτερη προσέγγισή μας 

στις έγκριτες κρίσεις μας για τη δικαιοσύνη και ως εκ τούτου επιδιώκει να παράσχει 

την προσφυέστερη ηθική βάση για μια δημοκρατική κοινωνία (σ. viii). Αυτό είναι ένα 

αναγνωρισμένο φιλοσοφικό ζήτημα, όσο ακαδημαϊκό και αν είναι.

Εκείνο που εμποδίζει την αναγνώριση του φιλοσοφικού ζητήματος που πραγ-

ματεύεται κατεξοχήν ο ΠΦ είναι ότι το ζήτημα αυτό δεν εξηγείται σαφώς από την 

εισαγωγή στη διάλεξη Ι, όπου ρωτάει (σ. 4): Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει σε βάθος 

χρόνου μια δίκαιη και σταθερή κοινωνία ελεύθερων και ίσων πολιτών που παραμέ-

νουν βαθιά διηρημένοι στη βάση εύλογων θρησκευτικών, φιλοσοφικών και ηθικών 
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δογμάτων; Αν το πρόβλημα είναι πώς θα μπορεί αυτή η κοινωνία να είναι σταθερή για 

τους σωστούς λόγους (143 κ.ε.) –πάντα η καίρια ιδέα της σταθερότητας–5 τότε γιατί 

θα πρέπει να υπάρχει κάποιο θεμελιώδες πρόβλημα με αντιμαχόμενους γενικούς 

φιλελευθερισμούς όπως αυτοί του Καντ και του Μιλ, οι οποίοι ήδη (υποθέτουμε) 

ασπάζονται ένα δίκαιο δημοκρατικό καθεστώς, παρότι το κάνουν για διαφορετικούς 

λόγους; Πράγματι, το ζήτημα φαίνεται εύκολο. Συνεπώς, το ερώτημα θα πρέπει να 

διατυπωθεί πιο αιχμηρά ως εξής: Πώς είναι δυνατόν αυτοί που υποστηρίζουν ένα 

θρησκευτικό δόγμα το οποίο βασίζεται στη θρησκευτική αυθεντία, για παράδειγμα, 

στην Εκκλησία ή τη Βίβλο, να ασπάζονται επίσης μια εύλογη πολιτική αντίληψη που 

στηρίζει ένα δίκαιο δημοκρατικό καθεστώς;

Το κύριο στοιχείο είναι ότι τα εύλογα γενικά δόγματα δεν είναι όλα τους φιλε-

λεύθερα γενικά δόγματα· συνεπώς το ερώτημα είναι αν μπορούν, παρ’ όλα αυτά, να 

είναι συμβατά με μια φιλελεύθερη πολιτική αντίληψη για τους σωστούς λόγους. Για 

να είναι έτσι, ισχυρίζομαι, δεν αρκεί τα εν λόγω δόγματα να αποδέχονται ένα δημο-

κρατικό καθεστώς απλώς ως ένα modus vivendi. Θα πρέπει, απεναντίας, να το απο-

δέχονται ως μέλη μιας εύλογης συναίνεσης (IV: 3). Αναφερόμενοι στους πολίτες που 

ασπάζονται θρησκευτικά δόγματα ως πολίτες με θρησκευτική πίστη, ρωτάμε: Πώς 

είναι δυνατόν οι πολίτες με θρησκευτική πίστη να είναι ολόψυχα μέλη μιας δημοκρα-

τικής κοινωνίας όταν αποδέχονται μια θεσμική δομή που εκπληρώνει μια φιλελεύθε-

ρη πολιτική αντίληψη δικαιοσύνης με τα δικά της εγγενή πολιτικά ιδανικά και αξίες, και 

όταν δεν συμβαδίζουν απλώς με αυτή δεδομένης της ισορροπίας των πολιτικών και 

κοινωνικών δυνάμεων;

Για να σκιαγραφήσει μια απάντηση, η αρχική εισαγωγή στον ΠΦ κάνει τις εξής 

επισημάνσεις. Ό πολιτικός φιλελευθερισμός δεν είναι μια μορφή φιλελευθερισμού 

του Διαφωτισμού, δηλαδή ένα γενικό φιλελεύθερο και συχνά κοσμικό δόγμα που 

θεμελιώ νεται στον λόγο και θεωρείται κατάλληλο για τη νεότερη εποχή, τώρα που 

η θρησκευτική αυθεντία των χριστιανικών χρόνων δεν είναι πλέον κυρίαρχη, όπως 

λέγεται. Ό πολιτικός φιλελευθερισμός δεν έχει τέτοιους σκοπούς. Εκλαμβάνει ως 

δεδομένο το γεγονός του εύλογου πλουραλισμού των γενικών δογμάτων, στα πλαί-

σια του οποίου ορισμένα από αυτά τα δόγματα θεωρούνται μη φιλελεύθερα και 

θρησκευτικά. Το πρόβλημα του πολιτικού φιλελευθερισμού είναι να επεξεργαστεί 

5  Ή φράση «σταθερότητα για τους σωστούς λόγους» δεν απαντά στο κείμενο του ΠΦ, αλλά στη 

σταθερότητα θα πρέπει συνήθως να δίνουμε αυτό το νόημα, τόσο στη Θεωρία όσο και στον ΠΦ, ανάλογα 

με τα συμφραζόμενα.
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μια πολιτική αντίληψη πολιτικής δικαιοσύνης για ένα συνταγματικό δημοκρατικό κα-

θεστώς την οποία πληθώρα εύλογων δογμάτων, τόσο θρησκευτικών όσο και μη 

θρησκευτικών, φιλελεύθερων και μη φιλελεύθερων, θα μπορούσαν ελεύθερα να 

αποδεχτούν, και να υπάρξουν έτσι ελεύθερα και να κατανοήσουν τις αρετές της. 

Επίμονα και σαφώς δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει τα γενικά δόγματα, θρησκευτικά 

ή μη θρησκευτικά, αλλά επιζητεί να διακρίνεται εξίσου και από τα δύο είδη και να 

είναι, ελπίζει, αποδεκτό και από τα δύο. Αυτές οι παρατηρήσεις παραφράζουν και 

συμπυκνώνουν (τη σ. xviii).

Eπιπρόσθετα, στις σελίδες (xxi-xxvi) εξηγείται η αντίθεση μεταξύ αρχαίας και νε-

ότερης πολιτικής φιλοσοφίας όπως τη βλέπει ο ΠΦ. Για τους αρχαίους, το κεντρικό 

πρόβλημα ήταν η θεωρία του αγαθού και για τους νεότερους το κεντρικό πρόβλημα 

ήταν η αντίληψη περί δικαιοσύνης. Ό ΠΦ εικάζει γιατί συνέβη αυτό. Για τους αρχαίους, 

η θρησκεία ήταν μια πολιτική θρησκεία, και εναπέκειτο στη φιλοσοφία να επεξεργα-

στεί μια θεωρία του αγαθού. Για τους νεότερους, η θρησκεία ήταν οι σωτηριολογικές 

θρησκείες της Χριστιανοσύνης, οι οποίες συγκρούστηκαν στη Μεταρρύθμιση, ως κα-

θολικισμός και προτεσταντισμός· και αυτές περιείχαν ήδη μια θεωρία του αγαθού – το 

αγαθό της σωτηρίας. Αλλά στη βάση της αυθεντίας της Εκκλησίας ή της Βίβλου που 

συγκρούονταν μεταξύ τους, δεν υπήρχε δυνατότητα επίλυσης της μεταξύ τους σύ-

γκρουσης, καθώς τα αντιτιθέμενα υπερβατικά τους στοιχεία δεν επιδέχονται συμβιβα-

σμό. Αυτός ο αγώνας μέχρι θανάτου μπορεί να μετριαστεί μόνον από τις περιστάσεις 

και την εξάντληση, ή από την ίση ελευθερία της συνείδησης και την ελευθερία της 

σκέψης. Ή περίσταση και η εξάντληση οδηγούν σε ένα modus vivendi· η ίση ελευθε-

ρία της συνείδησης και η ελευθερία της σκέψης, όπως υποστηρίζει το IV: 6-7, μπο-

ρούν ενίοτε να οδηγήσουν στις πιο ελπιδοφόρες δυνατότητες μιας συνταγματικής, 

και εν συνεχεία μιας επάλληλης, συναίνεσης.

Συνεπώς, το επαναλαμβάνω, το πρόβλημα του πολιτικού φιλελευθερισμού είναι 

να επεξεργαστεί μια πολιτική αντίληψη πολιτικής δικαιοσύνης για ένα (φιλελεύθε-

ρο) συνταγματικό δημοκρατικό καθεστώς, το οποίο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό 

από πληθώρα εύλογων δογμάτων, φιλελεύθερων και μη φιλελεύθερων, για τους 

σωστούς λόγους. Μια θεμελιώδης δυσκολία είναι ότι, εφόσον στις συνθήκες του εύ-

λογου πλουραλισμού το θρησκευτικό αγαθό της σωτηρίας δεν μπορεί να είναι το 

κοινό αγαθό όλων των πολιτών, η πολιτική αντίληψη πρέπει να χρησιμοποιήσει, αντί 

εκείνου του αγαθού, πολιτικές αντιλήψεις όπως η ελευθερία και η ισότητα μαζί με 

μια εγγύηση για την ύπαρξη επαρκών μέσων παντός σκοπού (πρωταρχικών αγαθών 
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[IV: 3-4]) ώστε οι πολίτες να μπορούν να κάνουν μια νοήμονα και αποτελεσματική 

χρήση των ελευθεριών τους. Αυτά τα ερωτήματα έχουν αναγνωριστεί από παλιά, αν 

και σε ορισμένους μπορεί να φαίνονται περισσότερο πολιτικά παρά φιλοσοφικά. Δεν 

έχει σημασία τι λέμε ότι είναι, εφόσον αναγνωρίζουμε τη φύση των ερωτημάτων.  Τα 

εκλαμβάνω ως φιλοσοφικά, επειδή μια πολιτική αντίληψη για τη δικαιοσύνη είναι μια 

κανονιστική και ηθική αντίληψη, το ίδιο και ο τομέας του πολιτικού, καθώς και όλες οι 

άλλες πολιτικές αντιλήψεις. Ό ΠΦ εξετάζει, από τη σκοπιά του πολιτικού, τις κύριες 

ηθικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις ενός συνταγματικού δημοκρατικού καθεστώτος: 

τις έννοιες του ελεύθερου και ίσου πολίτη, της νομιμότητας της άσκησης πολιτικής 

εξουσίας, της εύλογης επάλληλης συναίνεσης, του δημόσιου λόγου με το καθήκον 

της πολιτισμένης διαγωγής [duty of civility], και της σταθερότητας για τους σωστούς 

λόγους. Αναζητεί επίσης την πιο εύλογη βάση κοινωνικής ενότητας που διαθέτουν οι 

πολίτες μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας. Εν ολίγοις, ο ΠΦ διερευνά εάν στις 

συνθήκες πληθώρας εύλογων δογμάτων, τόσο θρησκευτικών όσο και μη θρησκευτι-

κών, φιλελεύθερων και μη φιλελεύθερων, μια εύτακτη και σταθερή δημοκρατική δια-

κυβέρνηση είναι δυνατή, και ακόμη πώς θα πρέπει να την εννοήσουμε ως συνεκτική.

2. Με αυτό το υπόβαθρο, στρέφομαι τώρα στον αναγνωστικό οδηγό. Στο μέρος 

ΙΙΙ, η Θεωρία υποθέτει ότι η εύτακτη κοινωνία της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας είναι 

δυνατή και με κάποιο τρόπο γίνεται πραγματικότητα. Ρωτάει εν συνεχεία αν αυτή η 

κοινωνία είναι σταθερή. Υποστηρίζει ότι οι νόμοι της φύσης και της ανθρώπινης ψυ-

χολογίας θα οδηγούσαν τους πολίτες που μεγαλώνουν ως μέλη αυτής της εύτακτης 

κοινωνίας να αποκτήσουν ένα αίσθημα δικαίου αρκετά ισχυρό ώστε να διαφυλάττουν 

τους πολιτικούς και κοινωνικούς τους θεσμούς από γενιά σε γενιά. Το όλο επιχείρημα 

ολοκληρώνεται στα κεφάλαια 8 και 9 με ένα περίγραμμα των σταδίων της ηθικής 

συμπεριφοράς και της σταθερότητας. Όπως πάντα, σταθερότητα σημαίνει σταθερό-

τητα για τους σωστούς λόγους. Αυτό σημαίνει ότι οι λόγοι βάσει των οποίων δρουν 

οι πολίτες περιλαμβάνουν εκείνους που δίνει η θεωρία για τη δικαιοσύνη την οποία 

υποστηρίζουν –εν προκειμένω το γενικό δόγμα της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας–6 η 

οποία χαρακτηρίζει το πραγματικό τους αίσθημα περί δικαίου.

Ωστόσο, εφόσον οι αρχές της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας στη Θεωρία απαιτούν 

ένα συνταγματικό δημοκρατικό καθεστώς, και εφόσον το γεγονός του εύλογου πλου-

6  Ως γενικό ηθικό δόγμα, υποστηρίζεται ότι η δικαιοσύνη ως ακριβοδικία είναι μέρος της ηθικότητας 

[rightness] ως ακριβοδικίας (Θεωρία, 17, 111).
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ραλισμού είναι το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της κουλτούρας μιας κοινωνίας στο 

πλαίσιο αυτών των ελεύθερων θεσμών (σ. xvi), το επιχείρημα στη Θεωρία στηρίζεται 

σε μια προϋπόθεση την εκπλήρωση της οποίας αποκλείουν οι αρχές της δικαιοσύνης 

της. Αυτή είναι η προϋπόθεση ότι, στην εύτακτη κοινωνία της δικαιοσύνης ως ακριβο-

δικίας, οι πολίτες έχουν το ίδιο γενικό δόγμα, και αυτό περιλαμβάνει διαστάσεις του 

γενικού φιλελευθερισμού του Καντ, στον οποίο θα μπορούσαν να ανήκουν οι αρχές 

της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας. Αλλά με δεδομένο το γεγονός του εύλογου πλου-

ραλισμού, αυτή η γενική αντίληψη δεν υποστηρίζεται από τους πολίτες γενικά, όπως 

ακριβώς και οποιοδήποτε θρησκευτικό δόγμα, ή κάποια μορφή ωφελιμισμού.  

Σε αυτή την κατάσταση, ποια πολιτική αντίληψη δικαιοσύνης μπορεί να παράσχει 

την κοινή βάση αρχών και ιδανικών για την καθοδήγηση της δημόσιας πολιτικής συ-

ζήτησης, μια βάση επί της οποίας μπορούν να συμφωνήσουν πολίτες που υποστηρί-

ζουν συγκρουόμενα θρησκευτικά και μη θρησκευτικά, αλλά εύλογα, γενικά δόγματα; 

Εύκολα κατανοούμε πώς θα μπορούσε να υπάρξει ένα αρκετά δίκαιο modus vivendi 

ανάμεσα σε πληθώρα συγκρουόμενων γενικών δογμάτων. Υποθέτουμε απλώς ότι οι 

ιστορικές συνθήκες έχουν αποβεί έτσι ώστε, για την ώρα τουλάχιστον, η ισορροπία 

δυνάμεων κάνει όλες τις πλευρές να συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις υπάρχουσες 

διευθετήσεις, που τυχαίνουν να είναι δίκαιες για την καθεμία τους. Ωστόσο, όταν δύο 

σωτηριολογικές θρησκείες συγκρουστούν, μπορεί να υπάρξει μια επίλυση της σύ-

γκρουσης η οποία να πηγαίνει πέρα από αυτό; Έχω επισημάνει (στην §1 πιο πάνω) ότι 

μερικές φορές ένα modus vivendi μπορεί να εξελιχθεί σε μια επάλληλη συναίνεση 

εύλογων δογμάτων (IV: 6-7). Όπως εξηγώ στην IV: 3, η ιδέα μιας επάλληλης συναίνε-

σης είναι ηθική ως προς το αντικείμενο και το κίνητρό της, καθιστώντας τη συναίνεση 

σταθερή μεταξύ του φάσματος των δογμάτων. Αυτό εξασφαλίζει σταθερότητα για 

τους σωστούς λόγους (143 κ.ε.), και διακρίνει την ιδέα μιας τέτοιας συναίνεσης από 

ένα modus vivendi.

3. Συνεπώς, ένας κύριος στόχος του ΠΦ είναι να δείξει ότι η ιδέα της εύτακτης κοι-

νωνίας στη Θεωρία μπορεί να αναδιατυπωθεί έτσι ώστε να λάβει υπόψη το γεγονός 

του εύλογου πλουραλισμού. Κάτι τέτοιο μετασχηματίζει τη θεωρία της δικαιοσύνης 

ως ακριβοδικίας όπως παρουσιάζεται στη Θεωρία σε μια πολιτική αντίληψη δικαιο-

σύνης που βρίσκει εφαρμογή στη βασική δομή της κοινωνίας.7 Ό μετασχηματισμός 

7  Ως βασική δομή της κοινωνίας εννοούνται οι κύριοι πολιτικοί, συνταγματικοί, κοινωνικοί και 

οικονομικοί θεσμοί της κοινωνίας και το πώς εναρμονίζονται ώστε να σχηματίσουν ένα ενοποιημένο σχήμα 
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της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας σε μια πολιτική αντίληψη δικαιοσύνης προϋποθέτει 

την αναδιατύπωση των συστατικών ιδεών που συγκροτούν το γενικό δόγμα της δι-

καιοσύνης ως ακριβοδικίας υπό τη μορφή πολιτικών αντιλήψεων.8 Μερικά από αυτά 

τα συστατικά μπορεί να φαίνονται στη Θεωρία  ότι είναι θρησκευτικά, φιλοσοφικά ή 

ηθικά, και μπορεί πράγματι να είναι, εφόσον η Θεωρία δεν διακρίνει τα γενικά δόγματα 

από τις πολιτικές αντιλήψεις. Αυτός ο μετασχηματισμός γίνεται σε όλο το μέρος Ι του 

ΠΦ και στη διάλεξη V του μέρους ΙΙ. Μια πολιτική αντίληψη δικαιοσύνης είναι αυτό που 

ονομάζω αυθυπόστατη (σσ. 10, 12) όταν δεν παρουσιάζεται σαν να συνάγεται από 

ένα γενικό δόγμα, ή ως μέρος αυτού. Μια τέτοια αντίληψη δικαιοσύνης, για να είναι 

ηθική αντίληψη, πρέπει να περιέχει το δικό της εγγενές κανονιστικό και ηθικό ιδεώδες. 

Ένα τέτοιο ιδεώδες μπορεί να περιγραφεί ως εξής. Όι πολίτες είναι λογικοί όταν, 

βλέποντας ο ένας τον άλλο ως ελεύθερους και ίσους σε ένα σύστημα κοινωνικής συ-

νεργασίας από γενιά σε γενιά, είναι έτοιμοι να προσφέρουν ο ένας στον άλλο δίκαιους 

όρους κοινωνικής συνεργασίας (όπως αυτοί ορίζονται από αρχές και ιδεώδη) και συμ-

φωνούν να δρουν με βάση αυτούς τους όρους, ακόμα και σε βάρος των συμφερόντων 

τους σε επιμέρους καταστάσεις, εφόσον οι άλλοι αποδέχονται ομοίως αυτούς τους 

όρους. Για να είναι δίκαιοι αυτοί οι όροι, οι πολίτες που τους προσφέρουν θα πρέπει 

να θεωρούν εύλογα ότι εκείνοι οι πολίτες στους οποίους προσφέρονται αυτοί οι όροι 

θα μπορούσαν επίσης εύλογα να τους αποδεχτούν. Να σημειωθεί ότι το «εύλογα» 

απαντά και στα δύο άκρα αυτής της διατύπωσης: όταν προσφέρουμε δίκαιους όρους 

θα πρέπει εύλογα να θεωρούμε ότι οι πολίτες στους οποίους τους προσφέρουμε 

θα μπορούσαν επίσης εύλογα να τους αποδεχτούν. Και θα πρέπει να μπορούν να το 

κάνουν αυτό ως ελεύθεροι και ίσοι, όχι ως καταδυναστευόμενοι και χειραγωγούμενοι, 

ή υπό την πίεση μιας κατώτερης πολιτικής ή κοινωνικής θέσης. Αναφέρομαι σε αυτό 

κοινωνικής συνεργασίας σε βάθος χρόνου (11 κ.ε.). Αυτή η δομή εντάσσεται πλήρως στον τομέα του 

πολιτικού. 
8  Δεν χρειάζεται να αλλάξει πολύ μεγάλο μέρος του περιεχομένου της θεωρίας της δικαιοσύνης ως 

ακριβοδικίας. Για παράδειγμα, το νόημα και το περιεχόμενο των δύο αρχών δικαιοσύνης και της βασικής 

δομής είναι ως επί το πλείστον τα ίδια εκτός από το πλαίσιο στο οποίο ανήκουν. Από την άλλη, όπως 

σημειώνω πιο κάτω στο ανωτέρω κείμενο, ο ΠΦ τονίζει τη διαφορά ανάμεσα στην πολιτική αυτονομία και 

την ηθική αυτονομία (ΙΙ: 6) και υπογραμμίζει με προσοχή το ότι μια πολιτική αντίληψη δικαιοσύνης καλύπτει 

μόνον την πρώτη. Αυτή η διάκριση είναι άγνωστη στη Θεωρία, στην οποία η αυτονομία ερμηνεύεται ως 

ηθική αυτονομία στην καντιανή μορφή της, αντλώντας από το γενικό φιλελεύθερο δόγμα του Καντ (Θεωρία 

§§40, 78, 86).
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το κριτήριο ως το κριτήριο της αμοιβαιότητας (49 κ.ε., 54).9 Συνεπώς, τα πολιτικά δι-

καιώματα και καθήκοντα είναι ηθικά δικαιώματα και καθήκοντα, γιατί αποτελούν μέρος 

μιας πολιτικής αντίληψης η οποία είναι μια κανονιστική (ηθική) αντίληψη με το δικό της 

εγγενές ιδεώδες, παρότι δεν είναι η ίδια ένα γενικό δόγμα.10

Ως παράδειγμα για τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις ηθικές αξίες ενός γενι-

κού δόγματος και τις (ηθικές) πολιτικές αξίες μιας πολιτικής αντίληψης, ας εξετάσουμε 

την αξία της αυτονομίας. Αυτή η αξία μπορεί να λάβει δύο, τουλάχιστον, μορφές. Ή 

μία είναι η πολιτική αυτονομία, η νομική ανεξαρτησία και κατοχυρωμένη πολιτική ακε-

ραιότητα των πολιτών και το ότι μοιράζονται εξίσου με άλλους πολίτες την άσκηση 

της πολιτικής εξουσίας. Ή άλλη μορφή είναι η ηθική αυτονομία, η οποία εκφράζεται 

με έναν ορισμένο τρόπο ζωής και στοχασμού που εξετάζει κριτικά τους βαθύτερους 

στόχους και ιδανικά μας, όπως στο ιδεώδες της ατομικότητας του Μιλ,11 ή ακολου-

θώντας όσο καλύτερα μπορεί κανείς τη θεωρία της αυτονομίας του Καντ.12 Ενώ η 

αυτονομία ως ηθική αξία κατέχει σημαντική θέση στην ιστορία της δημοκρατικής σκέ-

ψης, δεν πληροί το κριτήριο της αμοιβαιότητας που απαιτούν οι εύλογες πολιτικές 

αρχές και δεν μπορεί να αποτελεί μέρος μιας πολιτικής αντίληψης για τη δικαιοσύνη. 

Πολλοί πολίτες με θρησκευτική πίστη απορρίπτουν την ηθική αυτονομία ως μέρος 

του τρόπου ζωής τους.

Με τον μετασχηματισμό από το γενικό δόγμα της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας 

στην πολιτική αντίληψη της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας, η ιδέα του προσώπου ως 

έχοντος ηθική προσωπικότητα με πλήρη ικανότητα ηθικής δράσης μετασχηματίζεται 

στην ιδέα του πολίτη. Στα ηθικά και πολιτικά φιλοσοφικά δόγματα, η ιδέα της ηθικής 

δράσης εξετάζεται μαζί με τις πνευματικές, ηθικές και συναισθηματικές δυνάμεις των 

δρώντων. Τα πρόσωπα θεωρούνται ικανά να ασκούν τα ηθικά τους δικαιώματα και να 

εκπληρώνουν τα ηθικά τους καθήκοντα, και θεωρούνται ότι διαθέτουν όλα τα ηθικά 

κίνητρα που προσιδιάζουν σε κάθε ηθική αρετή που προσδιορίζει το δόγμα. Στον ΠΦ, 

απεναντίας, το πρόσωπο θεωρείται ως ένας ελεύθερος και ίσος πολίτης, το πολιτικό 

πρόσωπο μιας σύγχρονης δημοκρατίας με τα πολιτικά δικαιώματα και καθήκοντα της 

ιδιότητας του πολίτη, και έχει μια πολιτική σχέση με άλλους πολίτες. Ό πολίτης είναι, 

9  Τονίζοντας ότι το «εύλογα» απαντά και στα δύο άκρα, τρόπον τινά, το κριτήριο της αμοιβαιότητας 

διατυπώνεται πληρέστερα απ’ ό,τι στον ΠΦ, όπως πρέπει να διατυπωθεί.
10  Βλ., για παράδειγμα, την τρίτη αντίληψη που περιγράφεται στη σ. 145.
11  Βλ. Περί ελευθερίας, κεφ. 3, ιδιαίτερα παράγρ. 1-9.
12  Θυμηθείτε εδώ τι ειπώθηκε στη σημ. 8 σχετικά με τη θεωρία της αυτονομίας του Καντ.
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φυσικά, ένας ηθικός δρων, εφόσον μια πολιτική αντίληψη δικαιοσύνης είναι, όπως 

έχουμε δει, μια ηθική αντίληψη (11 σημ.). Αλλά τα είδη των δικαιωμάτων και των κα-

θηκόντων, και των αξιών που λαμβάνονται υπόψη, είναι πιο περιορισμένα.

Ή θεμελιώδης πολιτική σχέση του πολίτη έχει δύο ειδικά χαρακτηριστικά: πρώ-

τον, είναι μια σχέση πολιτών μέσα στη βασική δομή της κοινωνίας, μια δομή στην 

οποία εισερχόμαστε μόνον με τη γένεσή μας και από την οποία εξερχόμαστε μόνον 

με τον θάνατο (σ. 12)·13 και, δεύτερον, είναι μια σχέση ελεύθερων και ίσων πολιτών 

που ασκούν την ύπατη πολιτική εξουσία ως συλλογικό σώμα. Αυτά τα δύο χαρα-

κτηριστικά δίνουν αμέσως λαβή στο ερώτημα πώς, όταν διακυβεύονται τα θεμέλια 

του συντάγματος και ζητήματα βασικής δικαιοσύνης, οι πολίτες που συνδέονται έτσι 

μεταξύ τους μπορούν να δεσμευτούν να σέβονται τη δομή του συνταγματικού τους 

καθεστώτος και να τηρούν τους κανόνες και τους νόμους που θεσπίζονται σε αυτό. 

To γεγονός του εύλογου πλουραλισμού εγείρει με ακόμα μεγαλύτερη οξύτητα αυτό 

το ερώτημα, εφόσον σημαίνει ότι οι διαφορές μεταξύ των πολιτών που πηγάζουν 

από τα γενικά τους δόγματα, θρησκευτικά και μη θρησκευτικά, είναι ασυμφιλίωτες και 

περιέχουν υπερβατικά στοιχεία. Με γνώμονα ποια ιδανικά και ποιες αρχές, λοιπόν, θα 

πρέπει οι πολίτες που μοιράζονται εξίσου την ύπατη πολιτική εξουσία να ασκούν αυτή 

την εξουσία έτσι ώστε καθένας ή καθεμία να μπορεί να δικαιολογεί εύλογα τις δικές 

του πολιτικές αποφάσεις προς όλους και όλες;

Ή απάντηση δίνεται από το κριτήριο της αμοιβαιότητας: η άσκηση της πολιτικής 

εξουσίας από εμάς είναι η δέουσα μόνον όταν πιστεύουμε ειλικρινά ότι οι λόγοι που 

παρέχουμε για την πολιτική μας δράση θα μπορούσαν να γίνουν εύλογα αποδεκτοί 

από άλλους πολίτες ως μια δικαιολόγηση αυτών των δράσεων.14 Αυτό το κριτήριο 

εφαρμόζεται σε δύο επίπεδα: το ένα είναι η ίδια η συνταγματική δομή, και το άλλο 

είναι επιμέρους κανόνες και νόμοι που θεσπίζονται σε συμφωνία με αυτή τη δομή. 

Για να είναι εύλογες οι πολιτικές αντιλήψεις, θα πρέπει να δικαιολογούν μόνον συ-

13  Για πιθανές ενστάσεις για το αν εξερχόμαστε μόνον με τον θάνατο, βλ. σ. 136 σημ. 4.
14  Σημειώνω ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα, με την αυστηρή έννοια του όρου. Ή προηγούμενη 

παράγραφος στο κείμενο περιγράφει απλώς ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο οι πολίτες έχουν ορισμένες 

σχέσεις και εξετάζουν ορισμένα ερωτήματα, και ούτω καθεξής. Λέγεται εν συνεχεία ότι από αυτό το πλαίσιο 

απορρέει ένα καθήκον για αυτούς τους πολίτες: να ακολουθούν το κριτήριο της αμοιβαιότητας. Αυτό είναι 

ένα κριτήριο που προκύπτει από την ιδέα του λογικού χαρακτήρα των προσώπων όπως χαρακτηρίζονται 

στις σελίδες 49 κ.ε. Μια παρόμοια επιχειρηματολογία βρίσκει κανείς στο άρθρο του T. M. Scanlon, «Promises 

and Practices», Philosophy and Public Affairs 19: 3 (καλοκαίρι 1990). Φυσικά, οι επιμέρους περιπτώσεις και 

τα παραδείγματα είναι τελείως διαφορετικά.
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ντάγματα που εκπληρώνουν αυτή την αρχή. Αυτό δίνει τη φιλελεύθερη αρχή της 

νομιμότητας (σ. 137), όπως θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε, η οποία ισχύει για τη 

νομιμότητα των συνταγμάτων και των νόμων που θεσπίζονται σύμφωνα με αυτά.15

Για να μπορούν να εκπληρώσουν τον πολιτικό τους ρόλο, οι πολίτες θεωρούνται 

ότι έχουν τις πνευματικές και ηθικές δυνάμεις που είναι κατάλληλες για αυτό τον 

ρόλο, όπως την ικανότητα για ένα αίσθημα πολιτικής δικαιοσύνης που ορίζεται από 

μια φιλελεύθερη αντίληψη και την ικανότητα να σχηματίζουν, να ακολουθούν, και να 

αναθεωρούν τις ατομικές τους θεωρίες για το αγαθό,16 και θεωρούνται ικανοί επίσης 

για τις πολιτικές αρετές που χρειάζονται για να συνεργάζονται στη διατήρηση μιας 

δίκαιης πολιτικής κοινωνίας. (Δεν αρνούμαστε φυσικά την ικανότητά τους για άλλες 

αρετές και ηθικά κίνητρα πέραν αυτών.)

4. Δύο ιδέες που δεν υπάρχουν στη Θεωρία είναι απαραίτητες για να αντεπεξέλ-

θουμε στο γεγονός του εύλογου πλουραλισμού, συγκεκριμένα οι ιδέες της εύλογης 

επάλληλης συναίνεσης (15, 39 κ.ε., ΙV: 3) και του δημόσιου λόγου (VI: 4, 7, 8). Xωρίς 

αυτές τις ιδέες, δεν βλέπουμε τον ρόλο που έχει μια πολιτική αντίληψη δικαιοσύνης 

(ή, όπως θα δούμε, μια οικογένεια αυτών) για τον καθορισμό του δημόσιου λόγου 

μιας εύτακτης κοινωνίας όταν ρυθμίζεται από μια πολιτική αντίληψη. Για την εκτέλεση 

αυτού του εννοιολογικού έργου, ως κύριο παράδειγμα χρησιμοποιείται η δικαιοσύνη 

ως ακριβοδικία (όπως έχει τώρα μετασχηματιστεί).

Δεν θα προσπαθήσω να περιγράψω εδώ την ιδέα μιας επάλληλης συναίνεσης 

πέρα από ό,τι έχω πει περιστασιακά. Επισημαίνω ωστόσο δύο στοιχεία που σχετίζο-

νται με αυτή. Το ένα είναι ότι το γεγονός του εύλογου πλουραλισμού είναι εκείνο που 

οδηγεί –εμένα τουλάχιστον– στην ιδέα μιας πολιτικής αντίληψης για τη δικαιοσύνη 

και έτσι στην ιδέα του πολιτικού φιλελευθερισμού. Γιατί αντί να αντιπαραθέτουμε 

στα θρησκευτικά και μη φιλελεύθερα δόγματα ένα γενικό φιλελεύθερο φιλοσοφικό 

δόγμα, η σκέψη είναι να διατυπώσουμε μια φιλελεύθερη πολιτική αντίληψη την οποία 

θα μπορούσαν να υιοθετήσουν αυτά τα μη φιλελεύθερα δόγματα. Για να βρούμε 

αυτή την πολιτική αντίληψη δεν στρέφουμε το βλέμμα μας σε γνωστά γενικά δόγ-

ματα με τον στόχο να επιτύχουμε μια ισορροπία ή να βρούμε έναν μέσο όρο μεταξύ 

τους, ούτε προσπαθούμε να επιτύχουμε κάποιο συμβιβασμό με έναν επαρκή αριθμό 

των δογμάτων που υπάρχουν πράγματι στην κοινωνία, προσαρμόζοντας την πολιτική 

15  Όι δύο τελευταίες παράγραφοι συνοψίζουν τις σσ. 135 κ.ε.
16  Ή ορολογία εδώ ακολουθεί τη σημ. 2 πιο πάνω. Τόσο η Θεωρία όσο και ο ΠΦ κάνουν λόγο για μια 

(γενική) αντίληψη του αγαθού. Από εδώ και στο εξής, θα μιλάμε για θεωρία.
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αντίληψη ώστε να εναρμονιστεί με αυτά. Όταν κάνουμε κάτι τέτοιο, επικαλούμαστε 

μια εσφαλμένη ιδέα για τη συναίνεση, και η πολιτική αντίληψη είναι πολιτική με λάθος 

τρόπο (39 κ.ε.).17 Αντιθέτως, διατυπώνουμε μια αυθυπόστατη πολιτική αντίληψη που 

έχει το δικό της εγγενές (ηθικό) πολιτικό ιδεώδες, όπως αυτό εκφράζεται από το κρι-

τήριο της αμοιβαιότητας. Ελπίζουμε με αυτό τον τρόπο ότι τα εύλογα γενικά δόγματα 

μπορούν να ασπαστούν για τους σωστούς λόγους αυτή την πολιτική αντίληψη και να 

θεωρηθούν ως εκ τούτου ότι ανήκουν σε μια εύλογη επάλληλη συναίνεση.

Το άλλο στοιχείο για την εύλογη επάλληλη συναίνεση είναι ότι ο ΠΦ δεν κάνει 

καμία προσπάθεια να αποδείξει, ή να δείξει, ότι θα σχηματιζόταν τελικά μια τέτοια 

συναίνεση γύρω από μια εύλογη πολιτική αντίληψη δικαιοσύνης. Το περισσότερο που 

κάνει είναι να παρουσιάσει μια αυθυπόστατη φιλελεύθερη πολιτική αντίληψη η οποία 

δεν αντιτίθεται στα γενικά δόγματα στο δικό τους έδαφος και δεν αποκλείει τη δυ-

νατότητα μιας επάλληλης συναίνεσης για τους σωστούς λόγους. Ό ΠΦ επισημαίνει 

πράγματι ορισμένα ιστορικά συμβάντα και διαδικασίες που φαίνεται ότι οδήγησαν σε 

συναίνεση, και άλλα που ενδέχεται να λάβουν χώρα (IV: 6-7), αλλά η επισήμανση αυ-

τών των κοινότοπων γεγονότων της πολιτικής κοινωνιολογίας δεν συνιστά απόδειξη.

Πέρα από τα συγκρουόμενα γενικά δόγματα, ο ΠΦ αναγνωρίζει ότι σε κάθε υπαρ-

κτή πολιτική κοινωνία ένα πλήθος διαφορετικών φιλελεύθερων πολιτικών αντιλήψε-

ων για τη δικαιοσύνη ανταγωνίζονται η μία την άλλη στις πολιτικές διαμάχες της κοι-

νωνίας (6 κ.ε.). Αυτό οδηγεί σε έναν άλλο σκοπό του ΠΦ: το να πει πώς θα πρέπει να 

διατυπωθεί μια εύτακτη φιλελεύθερη πολιτική κοινωνία με δεδομένο όχι μόνον τον 

εύλογο πλουραλισμό αλλά μια οικογένεια εύλογων φιλελεύθερων πολιτικών αντι-

λήψεων δικαιοσύνης. Ό ορισμός των φιλελεύθερων αντιλήψεων δίνεται από τρεις 

όρους (σ. 6):18 πρώτον, από τον προσδιορισμό επιμέρους δικαιωμάτων, ελευθεριών 

και ευκαιριών (του είδους που μας είναι γνωστά από τα δημοκρατικά καθεστώτα)· 

δεύτερον, από ειδική προτεραιότητα για αυτές τις ελευθερίες· και, τρίτον, από μέτρα 

που διασφαλίζουν σε όλους τους πολίτες, όποια και αν είναι η κοινωνική τους θέση, 

επαρκή μέσα παντός σκοπού19 για να κάνουν μια νοήμονα και αποτελεσματική χρήση 

αυτών των ελευθεριών και των ευκαιριών τους. Σημειωτέον ότι εδώ μιλώ για φιλε-

λεύθερες πολιτικές αντιλήψεις και όχι για φιλελεύθερα γενικά δόγματα. 

17  Βλ. επίσης ΙΧ: 2: 389.
18  Το κείμενο του ΠΦ τους ονομάζει «χαρακτηριστικά». Ή λέξη όροι [conditions] είναι καλύτερη από το 

χαρακτηριστικά [features], γιατί ορίζουν μια φιλελεύθερη πολιτική αντίληψη, όπως την κατανοώ.
19  Ό όρος αυτός αναφέρεται στα πρωταρχικά αγαθά, όπως ορίζονται στο V: 4.
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Ή δικαιοσύνη ως ακριβοδικία –με τις δύο αρχές της δικαιοσύνης, οι οποίες φυσικά 

περιλαμβάνουν την αρχή της διαφοράς– πιστεύω ότι είναι η πιο εύλογη αντίληψη γιατί 

εκπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο αυτούς τους όρους.20 Αλλά ενώ τη θεωρώ ως 

την πιο εύλογη (αν και πολλοί λογικοί άνθρωποι φαίνεται ότι διαφωνούν με εμένα), 

δεν θα πρέπει να αρνηθώ ότι και άλλες αντιλήψεις πληρούν επίσης τον ορισμό μιας 

φιλελεύθερης αντίληψης. Πράγματι, θα ήμουν απλώς παράλογος αν αρνούμουν ότι 

υπάρχουν και άλλες εύλογες αντιλήψεις, για παράδειγμα, μία που αντικαθιστά την 

αρχή της διαφοράς με μια αρχή για τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας υπό τον 

όρο ότι εξασφαλίζεται για κάθε άτομο ένα επαρκές επίπεδο μέσων παντός σκοπού. 

Κάθε αντίληψη που πληροί το κριτήριο της αμοιβαιότητας και αναγνωρίζει τα βάρη 

της κρίσης (ΙΙ: 2) είναι υποψήφια. Αυτά τα βάρη έχουν έναν διπλό ρόλο στον ΠΦ: είναι 

μέρος της βάσης για την ελευθερία της συνείδησης και την ελευθερία της σκέψης, 

οι οποίες θεμελιώνονται στην ιδέα του εύλογου (60 κ.ε.). Και μας οδηγούν στο να 

αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές και ασύμβατες  φιλελεύθερες πολιτικές 

αντιλήψεις.

Ό ΠΦ ασχολείται επίσης με την πιο εύλογη βάση κοινωνικής ενότητας (133 κ.ε.) 

που είναι διαθέσιμη στους πολίτες μιας σύγχρονης φιλελεύθερης δημοκρατίας, πα-

ρότι δεν πραγματεύεται το θέμα στον βαθμό που θα μπορούσε. Αυτή η βάση της 

κοινωνικής ενότητας είναι η ακόλουθη:21

α.  Ή βασική δομή της κοινωνίας ρυθμίζεται αποτελεσματικά από μια οικογένεια εύ-

λογων φιλελεύθερων αντιλήψεων για τη δικαιοσύνη (ή ένα μείγμα αυτών), η 

οποία οικογένεια περιλαμβάνει την πιο εύλογη αντίληψη.

β.   Όλα τα εύλογα γενικά δόγματα στην κοινωνία ασπάζονται κάποιο μέλος αυτής 

της οικογένειας εύλογων αντιλήψεων, και οι πολίτες που υποστηρίζουν αυτά τα 

20  Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμαι πως πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές στη δικαιοσύνη ως 

ακριβοδικία. Για παράδειγμα, η διάλεξη VIII αναθεωρεί την ανάλυση των βασικών ελευθεριών λαμβάνοντας 

υπόψη τις κριτικές του H. L. A. Hart. Ή διάλεξη V: 3-4 αναθεωρεί την ανάλυση των πρωταρχικών αγαθών 

για να απαντήσει στις κριτικές των K. J. Arrow, Amartya Sen, Joshua Cohen και Τ. M. Scanlon, και άλλων. 

Θα αναθεωρούσα επίσης την αρχή των δίκαιων αποταμιεύσεων και τον τρόπο με τον οποίο συνάγεται, 

όπως πρότειναν οι Thomas Nagel, Derek Parfit και Jane English (VII: 274 σημ.). Πιστεύω ότι αυτές και άλλες 

αλλαγές αφήνουν τη δικαιοσύνη ως ακριβοδικία ουσιαστικά άθικτη, εφόσον τα βασικά ιδανικά και οι αρχές 

της παραμένουν, και μόνον η ακριβέστερη διατύπωσή τους έχει αναθεωρηθεί και προσαρμοστεί, και θα 

συνεχίσει αναμφίβολα να αναθεωρείται.
21  Αυτός ο ορισμός και η προτεινόμενη βάση ενότητας δεν διατυπώνεται στον ΠΦ. Τον αναφέρω εδώ 

ρητά για πρώτη φορά και στην «Απάντηση στον Χάμπερμας», ΧΙ: 2: 1.
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δόγματα αποτελούν μια σταθερή πλειοψηφία σε σχέση με εκείνους που απορρί-

πτουν κάθε μέλος της εν λόγω οικογένειας.

γ.   Ή δημόσια πολιτική συζήτηση, όταν διακυβεύονται θεμέλια του συντάγματος 

και ζητήματα βασικής δικαιοσύνης, μπορεί πάντα, ή σχεδόν πάντα, να κριθεί στη 

βάση λόγων που προσδιορίζονται από μια οικογένεια εύλογων φιλελεύθερων 

πολιτικών αντιλήψεων για τη δικαιοσύνη, μία από τις οποίες είναι για κάθε πολίτη 

η πιο εύλογη, ή πιο εύλογη.

Αναμφίβολα αυτός ο ορισμός μπορεί να τροποποιηθεί με διάφορους τρόπους. 

Για παράδειγμα, η βάση θα ήταν στην ιδανική περίπτωση η πιο εύλογη αν η κοινωνία 

ρυθμίζεται πραγματικά από την πιο εύλογη αντίληψη και οι πολίτες βρίσκονται σε μια 

ευρεία και γενική αναστοχαστική ισορροπία γύρω από αυτή. Πρακτικά, η πιο εύλογη 

βάση, η οποία θα μπορούσε πράγματι να αναπτυχθεί, είναι μια βάση στην οποία όλοι 

οι πολίτες συμφωνούν ότι η ρυθμιστική πολιτική αντίληψη είναι εύλογη και ορισμένοι 

θεωρούν ότι είναι η πιο εύλογη. Αυτό αρκεί για να είναι σταθερή η πολιτική κοινωνία 

για τους σωστούς λόγους: η πολιτική αντίληψη μπορεί τώρα να είναι σεβαστή από 

όλους τους πολίτες ως τουλάχιστον εύλογη και για πολιτικούς λόγους που συνήθως 

είναι το περισσότερο που μπορούμε να περιμένουμε.

5.  Εξετάζω τώρα την ιδέα του δημόσιου λόγου και του ιδεώδους του, και συμπλη-

ρώνω ό,τι ειπώθηκε στο VI: 4, 7, 8. Ό αναγνώστης πρέπει να επισημάνει με προσοχή 

τα είδη των ερωτήσεων και των φόρουμ στα οποία εφαρμόζεται ο δημόσιος λόγος 

(σσ. 213-216, 252 κ.ε.) –για παράδειγμα, στις διαμάχες των πολιτικών κομμάτων και 

σε όσους επιδιώκουν δημόσιο αξίωμα όταν συζητούν τα θεμέλια του συντάγματος 

και ζητήματα βασικής δικαιοσύνης– και να τα διακρίνει από τους πολλούς χώρους 

στο πολιτισμικό υπόβαθρο (σ. 14) όπου συζητιούνται πολιτικά ζητήματα, και συχνά 

μέσα στα πλαίσια των γενικών δογμάτων των ατόμων.22 Αυτό το ιδεώδες είναι ότι οι 

πολίτες πρέπει να διεξάγουν τις δημόσιες πολιτικές συζητήσεις τους για τα θεμέλια 

του συντάγματος και για ζητήματα βασικής δικαιοσύνης23 μέσα στο πλαίσιο εκείνο 

22  Ό δημόσιος λόγος στον πολιτικό φιλελευθερισμό και η δημόσια σφαίρα του Χάμπερμας δεν είναι 

το ίδιο πράγμα. Βλ. ΙΧ: 1: 382 σημ.
23  Τα θεμέλια του συντάγματος αφορούν ζητήματα όπως το ποια πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες, 

λ.χ., είναι  εύλογο να περιληφθούν σε ένα γραπτό σύνταγμα, όταν υποθέτουμε ότι το σύνταγμα μπορεί 

να ερμηνευτεί από ένα ανώτατο δικαστήριο ή κάποιο παρόμοιο σώμα. Τα ζητήματα βασικής δικαιοσύνης 

συνδέονται με τη βασική δομή της κοινωνίας και θα μπορούσαν να αφορούν ζητήματα βασικής οικονομικής 

και κοινωνικής δικαιοσύνης και άλλα πράγματα που δεν καλύπτονται από ένα σύνταγμα.
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που καθένας θεωρεί ως εύλογη πολιτική αντίληψη δικαιοσύνης, μια αντίληψη που 

εκφράζει πολιτικές αξίες τις οποίες θα μπορούσαμε επίσης εύλογα να περιμένουμε 

ότι και άλλοι θα ασπάζονταν εύλογα (σσ. 226, 241). Έτσι καθένας από εμάς πρέπει 

να έχει αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες στις οποίες καταφεύγουμε με τέτοιο τρό-

πο ώστε να ικανοποιείται το κριτήριο της αμοιβαιότητας. Έχω υποστηρίξει ότι ένας 

τρόπος για να προσδιορίσουμε αυτές τις πολιτικές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες 

είναι να δείξουμε ότι θα γίνονταν αντικείμενο συμφωνίας σε αυτό που στον ΠΦ είναι η 

πρωταρχική θέση (Ι: 4). Άλλοι θα θεωρήσουν ότι άλλοι τρόποι προσδιορισμού αυτών 

των αρχών είναι πιο εύλογοι. Ενώ υπάρχει μια οικογένεια τέτοιων τρόπων και τέτοιων 

αρχών, πρέπει όλοι να υπάγονται στο κριτήριο της αμοιβαιότητας (226 κ.ε.).

Για να καταστήσω πιο σαφή τον ρόλο του κριτηρίου της αμοιβαιότητας όπως 

εκφράζεται στον δημόσιο λόγο, σημειώνω ότι ο ρόλος του είναι να προσδιορίσει τη 

φύση της πολιτικής σχέσης σε ένα συνταγματικό δημοκρατικό καθεστώς ως μια σχέ-

ση φιλίας πολιτών. Γιατί αυτό το κριτήριο, όταν οι πολίτες το ακολουθούν στη δημό-

σια συλλογιστική τους, διαμορφώνει τη μορφή των θεμελιωδών θεσμών τους.24 Για 

παράδειγμα –αναφέρω εύκολες περιπτώσεις– αν υποστηρίξουμε ότι θα πρέπει να 

αρνηθούμε τη θρησκευτική ελευθερία ορισμένων πολιτών, θα πρέπει να τους δώ-

σουμε λόγους που δεν μπορούν μόνον να κατανοήσουν –όπως ο Σερβέτος μπορούσε 

να κατανοήσει γιατί ο Καλβίνος ήθελε να τον κάψει στην πυρά– αλλά λόγους που θα 

μπορούσαμε εύλογα να περιμένουμε ότι αυτοί θα μπορούσαν επίσης να αποδεχτούν 

εύλογα ως ελεύθεροι και ίσοι. Το κριτήριο της αμοιβαιότητας παραβιάζεται κανονικά 

κάθε φορά που αρνούμαστε βασικές ελευθερίες. Γιατί ποιοι λόγοι θα μπορούσαν και 

να ικανοποιήσουν το κριτήριο της αμοιβαιότητας και να δικαιολογήσουν την κατοχή 

κάποιων ως δούλων, ή την επιβολή ενός περιουσιακού περιορισμού στο δικαίωμα της 

ψήφου, ή την άρνηση του δικαιώματος της ψήφου στις γυναίκες;  

Όταν επιδιδόμαστε στον δημόσιο λόγο, μπορούμε επίσης να περιλάβουμε λό-

γους των γενικών δογμάτων μας; Τώρα πιστεύω, και αναθεωρώ έτσι το VI: 8, ότι 

24  Λέγεται ενίοτε ότι η ιδέα του δημόσιου λόγου προτείνεται κυρίως για να μετριαστεί ο φόβος της 

αστάθειας ή της ευθραυστότητας της δημοκρατίας με την πρακτική πολιτική έννοια. Αυτή η ένσταση είναι 

εσφαλμένη και δεν αντιλαμβάνεται ότι ο δημόσιος λόγος με το κριτήριο της αμοιβαιότητας χαρακτηρίζει 

την πολιτική σχέση με το ιδεώδες της δημοκρατίας και αφορά τη φύση του καθεστώτος του οποίου μας 

ενδιαφέρει η σταθερότητα ή η ευθραυστότητα. Αυτά τα ερωτήματα έχουν προτεραιότητα έναντι των ερω-

τημάτων της σταθερότητας και της ευθραυστότητας με την πρακτική πολιτική έννοια, αν και φυσικά καμία 

άποψη για τη δημοκρατία δεν μπορεί απλώς να αγνοεί αυτά τα πρακτικά ερωτήματα.
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εύλογα γενικά δόγματα θα μπορούσαν να εισαχθούν στον δημόσιο λόγο κάθε στιγμή, 

εφόσον σε εύθετο χρόνο παρουσιαστούν επαρκείς δημόσιοι λόγοι, οι οποίοι προ-

έρχονται από μια εύλογη πολιτική αντίληψη, για να υποστηρίξουν οτιδήποτε υπο-

στηρίζουν τα γενικά δόγματα που θα έχουν εισαχθεί.25 Aυτό το ονομάζω συνθήκη 

[proviso]26 και προσδιορίζει ό,τι αποκαλώ τώρα ευρεία αντίληψη του δημόσιου λόγου. 

Εκπληρώνεται από τις τρεις περιπτώσεις που εξετάζω στις σσ. 249 κ.ε. Ιδιαίτερη ιστο-

ρική σημασία έχουν οι περιπτώσεις των υποστηρικτών της κατάργησης της δουλείας 

[Abolitionists] και του Κινήματος των Πολιτικών δικαιωμάτων. Είπα ότι δεν παραβίαζαν 

αυτό που στο VI: 8 είχα αποκαλέσει περιεκτική αντίληψη για τον δημόσιο λόγο. Όι 

θεωρίες τόσο των υποστηρικτών της κατάργησης της δουλείας όσο και του Κινγκ 

θεωρούνταν ότι ανήκουν στον δημόσιο λόγο επειδή τις επικαλούνταν σε μια άδικη 

πολιτική κοινωνία, και τα συμπεράσματά τους για τη δικαιοσύνη συμφωνούσαν με 

τις συνταγματικές αξίες ενός φιλελεύθερου καθεστώτος. Είπα επίσης ότι υπάρχουν 

λόγοι να πιστεύει κανείς ότι το να επικαλούμαστε τη θεμελίωση αυτών των λόγων 

στα γενικά δόγματα των πολιτών θα βοηθούσε να γίνει η κοινωνία πιο δίκαιη. Δεν 

κρίνω πλέον ότι αυτοί οι όροι είναι αναγκαίοι εφόσον πάνε πέρα από τη συνθήκη και 

τους εγκαταλείπω. Ή συνθήκη ότι οι πολίτες δικαιολογούν τα συμπεράσματά τους σε 

εύθετο χρόνο από δημόσιους λόγους εξασφαλίζει ό,τι χρειάζεται.27 Έχει επιπλέον το 

πλεονέκτημα ότι δείχνει στους άλλους πολίτες ότι η προσήλωσή μας στην πολιτική 

αντίληψη έχει ρίζες στα γενικά μας δόγματα, κάτι το οποίο ενισχύει τη σταθερότητα 

εφόσον υπάρχει μια εύλογη επάλληλη συναίνεση. Αυτό μας δίνει την ευρεία αντίλη-

ψη και ταιριάζει με τα παραδείγματα στο VI: 8.

25  Αυτό δίνει μεγαλύτερη ελευθερία απ’ ό,τι ο ΠΦ VI: 8, που καθορίζει συγκεκριμένους όρους για 

την εισαγωγή τους σε αυτό που χαρακτηρίζει ως περιεκτική αντίληψη. Ή περιεκτική αντίληψη (όπως την 

αποκαλώ) δεν είναι πρωτότυπη δική μου ιδέα αλλά μου την πρότεινε ο Erin Kelly (το καλοκαίρι του 1993). 

Μια παρόμοια αντίληψη βρίσκει κανείς στον Lawrence Solum, η πληρέστερη διατύπωση της οποίας είναι το 

«Constructing an Ideal of Public Reason», San Diego Law Review 30: 4 (φθινόπωρο 1993), με μια περίληψη 

στις σσ. 747-751. Υπάρχει επίσης μια πιο πρόσφατη διατύπωση στο περιοδικό Pacific Philosophical Quarterly 

75: 3 και 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1994).
26  Πολλές ερωτήσεις θα μπορούσε να θέσει κανείς σχετικά με την εκπλήρωση αυτής της συνθήκης. 

Μία είναι: πότε πρέπει να εκπληρωθεί, την ίδια μέρα ή κάποια άλλη αργότερα; Επίσης, ποιος υπέχει την 

υποχρέωση να τη σέβεται; Υπάρχουν πολλά τέτοια ερωτήματα – εδώ αναφέρω ενδεικτικά λίγα μόνον. 

Όπως έχει τονίσει ο Thompson, θα πρέπει να είναι σαφές και τεκμηριωμένο το πώς πρέπει να εκπληρώνεται 

σωστά η συνθήκη.
27  Δεν γνωρίζω αν οι υποστηρικτές της κατάργησης της δουλείας και ο Κινγκ εκπλήρωσαν ποτέ αυτή 

τη συνθήκη. Αλλά είτε το έκαναν είτε όχι, θα μπορούσαν. Και αν γνώριζαν την ιδέα του δημόσιου λόγου και 

συμμερίζονταν το ιδεώδες της, θα το είχαν κάνει. Ευχαριστώ τον Paul Weithman για αυτή την επισήμανση.
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Είναι σημαντικό ότι ο δημόσιος λόγος δεν προσδιορίζεται από καμία επιμέρους 

πολιτική αντίληψη δικαιοσύνης, και ασφαλώς όχι μόνον από τη δικαιοσύνη ως ακρι-

βοδικία. Αντιθέτως, το περιεχόμενό του –οι αρχές, τα ιδανικά και τα κριτήρια που μπο-

ρούμε να επικαλεστούμε– είναι εκείνο μιας οικογένειας εύλογων πολιτικών αντιλή-

ψεων δικαιοσύνης και αυτή η οικογένεια αλλάζει στο πέρασμα του χρόνου.  Αυτές 

οι πολιτικές αντιλήψεις δεν είναι φυσικά συμβατές και ενδέχεται να αναθεωρηθούν 

ως αποτέλεσμα των αντιπαραθέσεων μεταξύ τους. Όι κοινωνικές αλλαγές από γε-

νιά σε γενιά δημιουργούν επίσης νέες ομάδες με διαφορετικά πολιτικά προβλήματα. 

Προφανή παραδείγματα είναι οι απόψεις που εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με 

την εθνικότητα, το φύλο και τη φυλή, και οι πολιτικές αντιλήψεις που απορρέουν από 

αυτές τις απόψεις θα διαξιφιστούν με τις τρέχουσες αντιλήψεις. Το περιεχόμενο του 

δημόσιου λόγου δεν είναι παγιωμένο, ούτε και καθορίζεται από μία και μόνη εύλογη 

πολιτική αντίληψη.

Μια ένσταση στην ευρεία αντίληψη για τον δημόσιο λόγο είναι ότι είναι και πάλι 

πολύ περιοριστική. Ωστόσο, για να το αποδείξουμε αυτό, θα πρέπει να βρούμε πιε-

στικά ερωτήματα γύρω από τα θεμέλια του συντάγματος ή από ζητήματα βασικής 

δικαιοσύνης (VI: 5) τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν εύλογα με βάση πολιτικές 

αξίες που εκφράζονται από οποιαδήποτε υπάρχουσα εύλογη πολιτική αντίληψη, ούτε 

επίσης από οποιαδήποτε τέτοια αντίληψη που θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε. Ό 

ΠΦ δεν υποστηρίζει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί ποτέ· ισχυρίζεται μόνον ότι σπάνια 

συμβαίνει. Το κατά πόσον ο δημόσιος λόγος μπορεί να διευθετήσει όλα, ή σχεδόν όλα, 

τα πολιτικά ερωτήματα με μια εύλογη διάταξη των πολιτικών αξιών δεν μπορούμε να 

το κρίνουμε αφηρημένα, ανεξάρτητα από πραγματικές περιπτώσεις. Χρειαζόμαστε 

τέτοιες περιπτώσεις που θα τις εξηγήσουμε με προσοχή για να κατανοήσουμε το πώς 

πρέπει να τις δούμε. Γιατί το πώς πρέπει να σκεφτούμε μια συγκεκριμένη περίπτωση 

δεν εξαρτάται μόνον από γενικές θεωρήσεις αλλά από τη διατύπωση από εμάς συνα-

φών πολιτικών αξιών τις οποίες ενδέχεται να μην έχουμε φανταστεί πριν σκεφτούμε 

ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Ό δημόσιος λόγος μπορεί να μοιάζει επίσης πολύ περιοριστικός επειδή μπορεί 

να δίνει την εντύπωση ότι διευθετεί τα ζητήματα εκ των προτέρων. Ωστόσο, αυτός 

καθαυτόν, δεν καθορίζει ούτε διευθετεί ιδιαίτερα ζητήματα νομοθεσίας ή πολιτικής. 

Προσδιορίζει, στην πραγματικότητα, τους δημόσιους λόγους με τους όρους των οποίων 

θα πρέπει να αποφασιστούν πολιτικά αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, ας πάρουμε 
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το ζήτημα της σχολικής προσευχής. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι μια φιλε-

λεύθερη θέση επί του ζητήματος θα αρνούνταν ότι είναι αποδεκτή στα δημόσια σχο-

λεία. Αλλά γιατί; Θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις πολιτικές αξίες που θα μπορού-

σαμε να επικαλεστούμε για να κρίνουμε αυτό το ζήτημα και το ποια πλευρά διαθέτει 

αποφασιστικά επιχειρήματα. Ή περιβόητη διαμάχη ανάμεσα στον Πάτρικ Χένρυ και τον 

Τζέημς Μάντισον το 1785 για την επίσημη καθιέρωση της Αγγλικανικής Εκκλησίας στη 

Βιρτζίνια και την εισαγωγή της θρησκείας στα σχολεία διεξήχθη με επιχειρήματα τα 

οποία αναφέρονταν σχεδόν μόνον σε πολιτικές αξίες.28

Άλλοι μπορεί να θεωρούν ότι ο δημόσιος λόγος είναι πολύ περιοριστικός επειδή 

μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο [stand-off]29 και να μην οδηγήσει σε μια συμφωνία 

απόψεων μεταξύ των πολιτών. Λέγεται ότι είναι πολύ περιοριστικός επειδή δεν πα-

ρέχει αρκετούς λόγους για τη διευθέτηση όλων των περιπτώσεων. Αυτό, ωστόσο, 

28  Ό δημοφιλής Patrick Henry πρόβαλε τη σοβαρότερη αντίθεση στον «νόμο που καθιερώνει τη θρη-

σκευτική ελευθερία» (1779) του Τζέφερσον, ο οποίος υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση της Βιρτζίνια το 1786. 

Το επιχείρημα του Henry για την επίσημη καθιέρωση βασιζόταν στην άποψη ότι «η χριστιανική γνώση έχει 

μια φυσική τάση να διορθώνει τα ήθη των ανθρώπων, να ελέγχει τις διαστροφές τους, και να διαφυλάσσει 

την ειρήνη της κοινωνίας, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την επαρκή εξασφάλιση μορφωμένων 

δασκάλων». Βλ. Thomas J. Curry, The First Freedoms: Church and State in America to the Passage of the 

First Amendment (Όξφόρδη: Oxford University Press, 1986). Το κεφάλαιο 4 είναι για την περίπτωση της 

Βιρτζίνια. Ό Henry δεν φαίνεται ότι υποστήριζε τη χριστιανική γνώση ως αγαθό καθαυτό αλλά ως έναν 

αποτελεσματικό τρόπο επίτευξης βασικών πολιτικών αξιών, ειδικότερα της καλής και φιλήσυχης διαγωγής 

των πολιτών. Συνεπώς, θεωρώ ότι ως «διαστροφές» εννοεί, εν μέρει τουλάχιστον, εκείνες τις πράξεις οι 

οποίες εναντιώνονται στις πολιτικές αρετές που βρίσκουμε στον πολιτικό φιλελευθερισμό (194 κ.ε.) και 

εκφράζονται με άλλες αντιλήψεις για τη δημοκρατία. Αφήνοντας στην άκρη την προφανή δυσκολία του 

ζητήματος αν μπορούν να συντεθούν προσευχές οι οποίες θα πληρούν όλους τους αναγκαίους περιορι-

σμούς της πολιτικής δικαιοσύνης, οι ενστάσεις του Μάντισον στην πρόταση νόμου του Henry αφορούσαν 

εν πολλοίς το κατά πόσον η επίσημη καθιέρωση μιας θρησκείας ήταν ένα αναγκαίο στήριγμα μιας εύτακτης 

κοινωνίας των πολιτών ‒ συμπέρανε ότι δεν ήταν. Όι ενστάσεις του Μάντισον βασίζονταν επίσης στα ιστο-

ρικά αποτελέσματα της επίσημης καθιέρωσης τόσο στην κοινωνία όσο και στην ακεραιότητα της ίδιας της 

θρησκείας. Βλ. James Madison, «Memorial and Remonstrance» (1785), στον τόμο Τhe Mind of the Founder, 

επιμ. Marvin Meyers (Νέα Υόρκη: Bobbs-Merrill, 1973), σσ. 7-16· επίσης Curry, σσ. 142 κ.ε. Ανέφερε την 

ευημερία αποικιών οι οποίες δεν είχαν επίσημη θρησκεία, ιδιαίτερα την Πενσυλβανία και το Rhode Island, 

τη δύναμη του πρώιμου χριστιανισμού στη σύγκρουσή του με την εχθρική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και τη 

διαφθορά παλιότερων καθιερωμένων θρησκειών. Με λίγη προσοχή στη διατύπωση, πολλά, αν όχι όλα, 

αυτά τα επιχειρήματα μπορούν να εκφραστούν με τους όρους των πολιτικών αξιών του δημόσιου λόγου. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στο παράδειγμα της σχολικής προσευχής έχει το γεγονός ότι φανερώνει ότι η ιδέα 

του δημόσιου λόγου δεν είναι μια αντίληψη που αναφέρεται σε ειδικούς πολιτικούς θεσμούς ή πολιτικές, 

αλλά μια άποψη για το πώς θα πρέπει να τους υποστηρίζουμε με επιχειρήματα και να τους δικαιολογούμε 

στο σώμα των πολιτών που πρέπει να αποφασίσουν το ζήτημα.
29  Παίρνω αυτό τον όρο από τον Paul Quinn. Ή ιδέα εμφανίζεται στον ΠΦ VI: 7.1-2.
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συμβαίνει όχι μόνον στον ηθικό και πολιτικό συλλογισμό, αλλά σε όλες τις μορφές 

συλλογισμού, στην επιστήμη και στον κοινό νου, μεταξύ άλλων. Αλλά η σωστή σύ-

γκριση για τον δημόσιο συλλογισμό αφορά εκείνες τις καταστάσεις στις οποίες οι 

νομοθέτες που θεσπίζουν νόμους και οι δικαστές που αποφασίζουν σε δίκες πρέπει 

να λάβουν αποφάσεις. Εδώ θα πρέπει να καθοριστεί ένας πολιτικός κανόνας δράσης 

και όλοι πρέπει να μπορούν να υιοθετήσου εύλογα τη διαδικασία με την οποία λαμβά-

νεται μια απόφαση. Ό δημόσιος λόγος θεωρεί ότι η ιδιότητα του πολίτη με το καθήκον 

της πολιτισμένης διαγωγής είναι ανάλογο με εκείνο του δικαστή και το καθήκον του 

να κρίνει τις υποθέσεις.  Όπως ακριβώς οι δικαστές πρέπει να κρίνουν τις υποθέσεις 

λαμβάνοντας υπόψη νομικά και δικαστικά προηγούμενα, αναγνωρισμένους κανόνες 

ερμηνείας των νόμων και άλλα σημαντικά στοιχεία, έτσι και οι πολίτες πρέπει να συλ-

λογίζονται με τον δημόσιο λόγο και να καθοδηγούνται από το κριτήριο της αμοιβαιό-

τητας, κάθε φορά που διακυβεύονται θεμέλια του συντάγματος και ζητήματα βασικής 

δικαιοσύνης.

Έτσι, όταν φαίνεται ότι υπάρχει αδιέξοδο, όταν δηλαδή τα νομικά επιχειρήματα 

μοιάζουν να ισορροπούν πλήρως από τις δύο πλευρές, οι δικαστές δεν μπορούν να 

λύσουν την υπόθεση επικαλούμενοι απλώς τις δικές τους πολιτικές αξίες. Αν το κά-

νουν αυτό, οι δικαστές παραβιάζουν το καθήκον τους. Το ίδιο ισχύει για τον δημόσιο 

λόγο: αν, όταν επέρχονται αδιέξοδα, οι πολίτες επικαλούνται απλώς θεμελιώδεις 

λόγους των γενικών δογμάτων τους,30 η αρχή της αμοιβαιότητας παραβιάζεται. Όι 

λόγοι που κρίνουν τα θεμέλια του συντάγματος και τη βασική δικαιοσύνη δεν είναι 

πλέον εκείνοι που θα μπορούσαμε εύλογα να περιμένουμε ότι όλοι οι πολίτες θα 

ασπάζονταν εύλογα, ιδιαίτερα εκείνοι στους οποίους αρνούμαστε τις θρησκευτικές 

ελευθερίες, ή το δικαίωμα ψήφου, ή τα δικαιώματα στις δίκαιες ευκαιρίες. Από τη σκο-

πιά του δημόσιου λόγου, οι πολίτες πρέπει να ψηφίσουν για τη διάταξη των πολιτικών 

αξιών που θεωρούν ειλικρινά ότι είναι η πιο εύλογη. Αλλιώς δεν ασκούν την πολιτική 

εξουσία με τρόπους που να ικανοποιούν το κριτήριο της αμοιβαιότητας. 

Ωστόσο, επίμαχα ζητήματα, όπως η άμβλωση, ενδέχεται να οδηγήσουν σε ένα 

αδιέξοδο ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις, και οι πολίτες πρέπει απλά 

30   Χρησιμοποιώ τον όρο θεμελιώδεις λόγους [grounding reasons] καθώς πολλοί που θα μπορούσαν 

να επικαλεστούν αυτούς τους λόγους τους θεωρούν ως τα πραγματικά θεμέλια, ή την αληθινή βάση, 

θρησκευτική ή φιλοσοφική ή ηθική, των ιδεωδών και των αρχών των δημόσιων λόγων και των πολιτικών 

αντιλήψεων περί δικαιοσύνης.
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να ψηφίσουν για το ζήτημα αυτό.31 Στην πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει κατά κανό-

να: δεν μπορούμε να αναμένουμε ομοφωνία απόψεων. Όι εύλογες πολιτικές αντι-

λήψεις της δικαιοσύνης δεν οδηγούν πάντα στο ίδιο συμπέρασμα (24 κ.ε.), ούτε οι 

πολίτες που έχουν την ίδια αντίληψη συμφωνούν πάντα σε επιμέρους ζητήματα. 

Ωστόσο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα πρέπει να θεωρείται νόμιμο εφόσον όλοι 

οι πολίτες ενός εύλογα δίκαιου συνταγματικού καθεστώτος ψηφίζουν ειλικρινά σύμ-

φωνα με την ιδέα του δημόσιου λόγου. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι 

αληθές ή σωστό, αλλά ότι είναι για την ώρα εύλογο και δεσμεύει τους πολίτες με 

βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Μερικοί ενδέχεται, φυσικά, να απορρίψουν μια τέτοια 

απόφαση, όπως οι καθολικοί ενδέχεται να απορρίψουν μια απόφαση εκχώρησης του 

δικαιώματος στην άμβλωση. Μπορεί να παρουσιάσουν ένα επιχείρημα στον δημόσιο 

λόγο για την άρνησή του και να μην κερδίσουν την πλειοψηφία.32 Αλλά δεν είναι απα-

31   Όρισμένοι διάβασαν, κι αυτό ήταν αναμενόμενο, τη σημείωση (243 κ.ε.) ως ένα επιχείρημα υπέρ 

του δικαιώματος της άμβλωσης στο πρώτο τρίμηνο. Δεν θέλω να είναι ένα τέτοιο επιχείρημα. (Εκφράζει 

πράγματι τη γνώμη μου, αλλά μια γνώμη δεν είναι επιχείρημα.) Έσφαλα στον βαθμό που δεν διευκρίνισα 

ότι σκοπός της σημείωσης ήταν μόνον να φωτίσει με ένα παράδειγμα και να επιβεβαιώσει την ακόλουθη 

πρόταση στο κείμενο με το οποίο συνδέεται η σημείωση: «Τα μόνα γενικά δόγματα που δεν συνάδουν 

με τον δημόσιο λόγο είναι εκείνα που δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια εύλογη ισορροπία [ή διάταξη] 

των πολιτικών αξιών [για το εν λόγω ζήτημα]». Προσπαθώντας να εξηγήσω τι εννοούσα, χρησιμοποίησα 

τρεις πολιτικές αξίες (φυσικά, υπάρχουν περισσότερες) για το δύσκολο ζήτημα του δικαιώματος στην 

άμβλωση, για το οποίο μπορεί να φαίνεται απίθανο ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πολιτικές αξίες 

με τον οποιονδήποτε τρόπο. Πιστεύω ότι μια λεπτομερέστερη ερμηνεία αυτών των αξιών μπορεί, όταν 

αναπτυχθεί κατάλληλα στον δημόσιο λόγο, να συγκροτήσει ένα εύλογο επιχείρημα. Δεν λέω το πιο εύλογο 

ή αποφασιστικό επιχείρημα· δεν ξέρω τι θα ήταν αυτό, ή ακόμα και αν υπάρχει. (Για ένα παράδειγμα μιας 

τέτοιας λεπτομερούς ερμηνείας, βλ. Judith Jarvis Thomson, «Abortion: Whose Right?», Boston Review 20: 

3 [καλοκαίρι 1995], παρότι θα ήθελα να κάνω διάφορες προσθήκες σε αυτό.) Ας υποθέσουμε τώρα, δίκην 

παραδείγματος, ότι υπάρχει ένα εύλογο επιχείρημα στον δημόσιο λόγο για το δικαίωμα στην άμβλωση, 

αλλά δεν υπάρχει καμία εξίσου εύλογη ισορροπία, ή διάταξη, για τις πολιτικές αξίες στον δημόσιο λόγο 

που να υποστηρίζει την άρνηση αυτού του δικαιώματος. Τότε, σε μια τέτοια περίπτωση, αλλά μόνο σε μια 

τέτοια περίπτωση, ένα γενικό δόγμα που αρνείται το δικαίωμα στην άμβλωση δεν συνάδει με τον δημόσιο 

λόγο. Ωστόσο, αν μπορεί να εκπληρώσει τη συνθήκη του ευρέος δημόσιου λόγου καλύτερα, ή τουλάχιστον 

εξίσου καλά με τις άλλες απόψεις, έχει υποστηρίξει τη θέση τoυ στον δημόσιο λόγo. Ένα γενικό δόγμα 

μπορεί να είναι παράλογο σε ένα ή περισσότερα ζητήματα χωρίς να είναι απλώς παράλογο.
32  Για ένα τέτοιο επιχείρημα, βλ. την άποψη του καρδινάλιου Bernadin στο «The Consistent Ethics: 

What Sort of Framework?», Origins 16 (30 Oκτωβρίου 1986): 345, 347-350. Ή ιδέα της δημόσιας τάξης 

που παρουσιάζει ο καρδινάλιος περιλαμβάνει τις εξής τρεις πολιτικές αξίες: δημόσια ειρήνη, ουσιαστική 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τα κοινά αποδεκτά κριτήρια της ηθικής συμπεριφοράς σε μια 

κοινότητα δικαίου. Περαιτέρω, παραδέχεται ότι δεν θα πρέπει να μεταφράζονται όλες οι ηθικές επιταγές σε 

απαγορευτικούς πολιτικούς νόμους και θεωρεί ότι είναι θεμελιώδες για την πολιτική και κοινωνική τάξη να 

προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζει ότι μπορεί να δικαιολογήσει 
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ραίτητο να ασκήσουν οι ίδιοι το δικαίωμα στην άμβλωση. Μπορούν να αναγνωρίσουν 

ότι αυτό το δικαίωμα ανήκει στον νόμιμο νόμο και συνεπώς να μην αντισταθούν βίαια 

σε αυτό. Αν έκαναν κάτι τέτοιο, θα ήταν παράλογο (60 κ.ε.): θα σήμαινε ότι επιχειρούν 

να επιβάλουν το δικό τους γενικό δόγμα, το οποίο δεν αποδέχεται μια πλειοψηφία 

των άλλων πολιτών οι οποίοι ακολουθούν τον δημόσιο λόγο. Ασφαλώς, οι καθολικοί 

μπορούν, σε συμφωνία με τον δημόσιο λόγο, να συνεχίσουν να επιχειρηματολογούν 

εναντίον του δικαιώματος στην άμβλωση. Το γεγονός ότι ο μη δημόσιος λόγος της 

Εκκλησίας απαιτεί από τα μέλη της να ακολουθούν το δόγμα της είναι απολύτως 

συμβατό με το γεγονός ότι τιμούν επίσης τον δημόσιο λόγο.33 Δεν εξετάζω αυτό το 

ζήτημα εφόσον ο σκοπός μου είναι μόνον να τονίσω ότι το ιδεώδες του δημόσιου 

λόγου δεν οδηγεί συχνά σε γενική συμφωνία απόψεων, ούτε θα έπρεπε. Όι πολίτες 

μαθαίνουν και επωφελούνται από την αντιπαράθεση απόψεων και επιχειρημάτων, και 

όταν τα επιχειρήματά τους ακολουθούν τον δημόσιο λόγο καλλιεργούν και βαθαίνουν 

τη δημόσια κουλτούρα της κοινωνίας. 

6.  Στην ενότητα 4 πιο πάνω είδαμε ότι μια φιλελεύθερη αντίληψη συνδυάζει και 

ιεραρχεί τις δύο βασικές αξίες της ελευθερίας και της ισότητας με βάση τρία χαρα-

κτηριστικά. Τα πρώτα δύο διατυπώνουν τα βασικά δικαιώματα και τις ελευθερίες και 

την προτεραιότητά τους· το τρίτο είναι η εξασφάλιση επαρκών μέσων παντός σκοπού 

για να μπορούν οι πολίτες να κάνουν νοήμονα και αποτελεσματική χρήση των ελευ-

θεριών τους. Το τρίτο χαρακτηριστικό πρέπει, ασφαλώς, να ικανοποιεί το κριτήριο 

της αμοιβαιότητας και επιβάλλει συνεπώς μια βασική δομή που δεν επιτρέπει στις 

κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες να είναι υπερβολικές όπως ορίζει το κριτήριο. 

Χωρίς τους θεσμούς (α) ως (ε) που αναφέρονται πιο κάτω, ή παρόμοιες ρυθμίσεις, οι 

εύλογοι πολιτικοί φιλελευθερισμοί υποστηρίζουν ότι αυτές οι υπερβολικές ανισότη-

τες τείνουν να αναπτυχθούν. Αυτό λέει μια πολιτική κοινωνιολογία του κοινού νου.

την άρνηση του δικαιώματος στην άμβλωση στη βάση αυτών των τριών αξιών. Δεν αξιολογώ το επιχείρημά 

του εδώ, παρά μόνον για να πω ότι αρθρώνεται σαφώς με μια μορφή δημόσιου λόγου. Το κατά πόσον είναι 

εύλογο ή όχι, ή πιο εύλογο από τα επιχειρήματα στην άλλη πλευρά, είναι άλλο ζήτημα. Όπως συμβαίνει 

με κάθε μορφή συλλογισμού στον δημόσιο λόγο, ο συλλογισμός μπορεί να είναι απατηλός ή εσφαλμένος.
33  Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η άποψη είναι παρόμοια με τη θέση του πατρός John Courtney Murray 

για τη θέση που θα πρέπει να πάρει η Εκκλησία σχετικά με την αντισύλληψη στο We Hold These Truths (Νέα 

Υόρκη: Sheed and Ward, 1960), σσ. 157 κ.ε. Βλ. επίσης τη διάλεξη του Mario Cuomo για την άμβλωση που 

έδωσε στη Notre Dame, στο More Than Words (Νέα Υόρκη: St. Martin, 1993), σσ. 32-51. Είμαι ευγνώμων 

στη Leslia Griffin και τον Paul Weithman που συζήτησαν μαζί μου και φώτισαν διάφορα σημεία σχετικά με 

αυτή και τις δύο προηγούμενες σημειώσεις και γιατί με πληροφόρησαν για την άποψη του πατρός Murray.
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Σε τρία σημεία ο ΠΦ εξετάζει σύντομα μια εφαρμογή της κοινωνιολογίας του 

κοινού νου. Το κάνει στο μέρος ΙΙ, στη διάλεξη IV. Πραγματεύεται στο IV: 6 πώς θα 

μπορούσε να προκύψει βαθμηδόν μια συνταγματική συναίνεση από μια προηγούμενη 

περίοδο στην οποία συνταγματικές αρχές όπως η ελευθερία της συνείδησης υιοθετή-

θηκαν με μεγάλη διστακτικότητα ως μέρος ενός modus vivendi. Έπειτα το IV: 7 εξηγεί 

πώς μια συνταγματική συναίνεση θα μπορούσε να μεταβληθεί σε επάλληλη συναί-

νεση. Και στο VI: 8 βλέπουμε ότι θα μπορούσε να εισαχθεί ένα εύλογο γενικό δόγμα 

που υποστηρίζει μια εύλογη πολιτική αντίληψη με την ελπίδα ότι θα επιταχύνει την 

αλλαγή προς ένα δίκαιο συνταγματικό καθεστώς. Ή ουσιώδης διαφορά ανάμεσα σε 

μια συνταγματική συναίνεση και μια επάλληλη συναίνεση είναι ότι η πρώτη είναι μια 

συναίνεση πάνω σε ορισμένες συνταγματικές αρχές που εγγυώνται ποικίλες ελευθε-

ρίες. Αυτές οι αρχές –όπως η ελευθερία της συνείδησης– επεκτάθηκαν εν συνεχεία 

και σε εκείνες που περιλαμβάνουν η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και η Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Γαλλικής Επανάστασης.

Αυτές οι εγγυημένες ελευθερίες ορθώς επικρίνονται ως καθαρά τυπικές όταν 

απομονώνονται (VIII: 7).34 Από μόνες τους είναι μια ισχνή μορφή φιλελευθερισμού, 

στην πραγματικότητα όχι φιλελευθερισμού αλλά ελευθερισμού [libertarianism] (VII: 

3).35 Ό τελευταίος δεν συνδυάζει την ελευθερία και την ισότητα με τον τρόπο που 

κάνει ο φιλελευθερισμός· δεν διαθέτει το κριτήριο της αμοιβαιότητας και επιτρέπει 

υπερβολικές κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες όπως κρίνονται με βάση εκείνο το 

κριτήριο. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε σταθερότητα για τους σωστούς λόγους, 

η οποία λείπει πάντα σε ένα καθαρά τυπικό συνταγματικό καθεστώς. Ένα δείγμα των 

θεσμών που απαιτούνται για αυτή τη σταθερότητα είναι το εξής:

α.  Δημόσια χρηματοδότηση των εκλογών και τρόποι διασφάλισης της διαθεσιμότη-

τας δημόσιας πληροφόρησης για ζητήματα πολιτικής (VIII: 12-13). H διατύπωση 

αυτών των ρυθμίσεων (και των πιο κάτω) απλώς υπαινίσσεται τι θα χρειαζόταν 

ώστε οι αντιπρόσωποι και άλλοι αξιωματούχοι να είναι αρκετά ανεξάρτητοι από 

ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα και να παρέχουν τη γνώση και την 

πληροφορία βάσει των οποίων μπορούν να διαμορφωθούν και να αξιολογηθούν 

με νοήμονα τρόπο πολιτικές από πολίτες που χρησιμοποιούν τον δημόσιο λόγο.

34  O Xέγκελ, μαρξιστές και σοσιαλιστές συγγραφείς είχαν εν πολλοίς δίκιο όταν πρόβαλαν αυτή την 

ένσταση.
35  Bλ. επίσης VI: 4, 9.




