
 
ΘΕΜΑ 1:  Συζήτηση για τις αξίες  

Βοηθήµατα διδασκαλίας και µάθησης  
 

 

 
 
 
 
Θωµάς ο Ακινάτος (1225-1274) 
 
Ενώ στον Ισλαµικό κόσµο οι επιρροές της κλασσικής φιλοσοφίας και της επιστήµης στο Κοράνι και τα 
Αραβικά παραµερίζονται συµβατικά κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα, στην Ευρώπη συνέβη ακριβώς το 
αντίθετο. Ο Θωµάς ο Ακινάτος, ο µεγαλύτερος θεολόγος του Μεσαίωνα, στηρίχτηκε σηµαντικά στον 
Αριστοτέλη, τον Κικέρωνα και τον Αύγουστο, διασφαλίζοντας µία σταθερή άποψη για τα φυσικά 
δικαιώµατα στη δυτική σκέψη. 
 
 
 
Η αιτία, µέρος της ανθρώπινης φύσης  
 
Η φιλοσοφία του Θωµά του Ακινάτου – παρόλο που πρωτίστως ήταν θεολόγος – δεν ξεκινά τόσο από την 
πίστη του όσο από τη φυσική δύναµη της αιτίας, µε την βοήθεια της οποίας όλοι οι άνθρωποι είτε  
παγανιστές,  είτε Χριστιανοί διακρίνουν τον ίδιο φυσικό κόσµο.  (T 1/19) 
 
 
 
Η βασιλεία αναλογικά µε το βασίλειο του Θεού 
 
Άν ενδιαφερόµαστε να ακολουθήσουµε µία “καλή ζωή”, διαφυλάσσοντας την δικαιοσύνη και 
διασφαλίζοντας την ειρήνη, τότε ο Θωµάς ο Ακινάτος στηρίζεται περισσότερο στο ισχυρό βασίλειο από ότι 
στις λαϊκές συνάξεις, όπως ο Αριστοτέλης και ο Κικέρων. Η δύναµη του βασιλιά, φυσικά δεν είναι 
περιορισµένη, καθώς δεσµεύεται από τον νόµο της φύσης, της αιτίας και τέλος από τη θέληση του Θεού.  (T 
1/20 καιT 1/21) 
 
Η βασιλεία, θεωρείται από τον Θωµά τον Ακινάτο περισσότερο ως ένα εκλεγµένο βασίλειο, ως 
κληρονοµική µοναρχία. Αυτό, επιτρέπει στους ανθρώπους να λήξουν το συµβόλαιό τους (pactum) µε τον 
βασιλιά και να τον εκθρονίσουν, αν η βασιλία του µετατραπεί σε τυραννία.  (T 1/22, T 1/23) 
 
 
Πνευµατική και λαϊκή κυβέρνηση  
 
Λόγω της αντιπαλότητας µεταξύ της πνευµατικής και της λαϊκής κυβέρνησης (Εκκλησία και Κράτος), η 
οποία ήταν πολύ σοβαρή στη ∆ύση, ο Θωµάς ο Ακινάτος διατηρεί µία ισορροπηµένη στάση. Μόνο ο 
σκοπός µίας πράξης ή µίας κοινωνίας θα πρέπει να ορίζει το αρµόδιο πρόσωπο για ηγέτη. Σαν τον καπετάνιο 
που δίνει τις σωστές οδηγίες στους ναύτες του για να  φτάσουν σε ένα συγκεκριµένο λιµάνι, ο πνευµατικός 
βασιλιάς (Πάπας) πρέπει να αναλάβει την ηγεσία, έτσι ώστε η Χριστιανική κοινωνία να µπορεί ασφαλώς να 
αγγίξει την αιώνια ευδαιµονία. (T 1/24) 
 
Βέβαια, αυτό δεν σηµαίνει γενική υπεροχή της Εκκλησίας έναντι του Κράτους, όσο το τελευταίο µάχεται για 
τους επίγειους σκοπούς (αξίες) όπως είναι η ευηµερία, η δικαιοσύνη και η ειρήνη. Ο Θωµάς ο Ακινάτος 
θεωρεί ως την καταλληλότερη ηγεσία, τη βασιλεία. Και όπως το Κράτος πηγάζει από την φύση του 
ανθρώπου, έχει και νόµους και εξουσία από τη φύση, όχι από την Εκκλησία. Ο Θωµάς ο Ακινάτος  
υποστηρίζει το παραπάνω µε αναφορά στην επιστολή του Παύλου στους Ρωµαίους 13, 1 και 2: 
 
 
 
 
 



 
 
 
  "Κάθε άτοµο πρέπει να υποτάσσεται στην ανώτερη εξουσία.  ∆εν υπάρχει εξουσία αλλά εξουσία κατ’εντολή 
του Θεού και οι υπάρχουσες εξουσίες καθορίζονται από αυτόν. Συνεπώς, αντιστέκεται στον θείο θεσµό και 
αυτοί που αντιστέκονται έτσι ευχαριστούν τον εαυτό τους για την τιµωρία που θα ακολουθήσει." 
 
"Το πόσο ανεξάρτητο είναι το κράτος από την εκκλησία σύµφωνα µε τον Θωµά τον Ακινάτο, φαίνεται από το 
γεγονός ότι ακόµα και όταν οι άνθρωποι απειλούνται σε µεγάλο βαθµό από έναν τύραννο, ο Πάπας δεν έχει 
κανένα δικαίωµα να εκθρονίσει τον βασιλιά., κάτι που ήταν φυσιολογικό τον 13ο αιώνα."  (MATZ, 1986, σ. 
130) 
 
 
H σειρά των προηγουµένων των νόµων, των δικαιωµάτων ή των αξιών. 
 
Θα µάκραινε πολύ η συζήτηση αν αναλύαµε τη διδασκαλία του Θωµά του Ακινάτου, αναφορικά µε τα 
διάφορα είδη του νόµου: 
- lex aeterna  αιώνια θεία αιτία  
- lex naturalis  νόµος της φύσης   
- lex humana  ανθρώπινος νόµος (θετικός νόµος)  
- lex divina  θείος νόµος   
 
Βέβαια, σε ορισµένες περιπτώσεις αυτές οι διαφοροποιήσεις παίζουν ρόλο µέχρι και σήµερα, ιδιαίτερα στην  
 
- Bιοηθική                       (π.χ. έρευνα επί των βλαστοκυττάρων) 
- Οικονοµική ηθική         (Είναι η αγορά φυσικός νόµος;) 
- Πολιτική ηθική             (Πότε είναι δικαιολογηµένος ο πόλεµος;)  
- Απόριψη των κανόνων του κράτους επί θρησκευτικής βάσης (θείος νόµος)  
 
 
 
 
 
 
Περίληψη  
 
Ο Αύγουστος είχε υπογραµµίσει τη σηµασία της Πόλης του Θεού ως τον πραγµατικό σκοπό του ανθρώπου, 
έχοντας αναµφίβολα στο µυαλό του τα λόγια του Χριστού: "Το βασίλειό µου δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσµο." 
(Ιωάννης 18, 36). Ο Θωµάς ο Ακινάτος δεν αρνείται την σηµασία αυτού του σκοπού αλλά απανατοποθετεί 
τον άνθρωπο στον κόσµο, οργανωµένο µε βάση τη θεία αιτία, µε σκοπό το καλό του σε αυτή τη ζωή αλλά 
και στην επόµενη. Το να είναι προσκωλληµένος σε µία συγκεκριµένη κοινωνία στη γή ως προϋπόθεση για 
την αιώνια λύτρωση, είναι εδώ πολύ πιό ασήµαντο από ότι στο Ισλάµ, το οποίο δεν γνωρίζει κανέναν 
αυστηρό διαχωρισµό µεταξύ της πνευµατικής και της λαϊκής σφαίρας. Το Ισλαµικό κράτος είναι η Πόλη του 
Θεού στη γή και πέρα από αυτό υπάρχει µόνο η περιοχή του πολέµου, της συµφωνίας ή των άπιστων. 
 
Γι’αυτό, υπάρχουν τα λόγια του Θεού: "απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι  και τα του Θεού τω Θεώ." (Mατθαίος 
22,21) 
 


