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 ΘΕΜΑ 1:  Συζήτηση για τις αξίες  

 Συλλογή υλικού 
 

 

 
 
 
 
Κικέρων  (106-43 π.Χ.) 
 
 
T 1/5  Γιατί οι άνθρωποι φτιάχνουν κράτη 
 
«Μία κοινοπολιτεία ανήκει σε έναν λαό. Αλλά ένας λαός δεν είναι ένα σύνολο ανθρώπων που βρέθηκαν µαζί 
κατά κάποιον τρόπο, αλλά µία µεγάλη µάζωξη ανθρώπων που έχουν κάνει µια συµφωνία, λαµβάνοντας υπόψη 
τη δικαιοσύνη και τη συνεργασία για το κοινό καλό. Πρωταρχικός σκοπός αυτής της συµφωνίας δεν είναι τόσο 
η αδυναµία του ατόµου ως συγκεκριµένου κοινωνικού πνεύµατος, του οποίου η φύση έχει µεταβληθεί σε 
ανθρώπινη.» (ΚΙΚΕΡΩΝ, Η ∆ηµοκρατία I, 25, Kl.d.SPh., σ. 66) 
 
 
T 1/6  Το κράτος είναι µία κοινοπολιτεία που βασίζεται στους νόµους 
 
«Αλλά αυτοί που έχουν λόγο στα κοινά, πρέπει να έχουν και δίκιο στα κοινά. Και καθώς ο δίκαιος λόγος είναι 
οι νόµοι,πρέπει να πιστεύουµε ότι οι άνθρωποι  έχουν από κοινού το δίκαιο µε τους θεούς. Επιπλέον, εκείνοι 
που µοιράζονται τους νόµους πρέπει να µοιράζονται και τη δικαιοσύνη και εκείνοι που µοιράζονται τα 
παραπάνω, θεωρούνται µέλη της κοινοπολιτείας.» (ΚΙΚΕΡΩΝ, Νόµοι, I, 7, Kl.d.SPh., σ. 65) 
 
 
T 1/7 Ο Θεός ως εγγυητής της ύπαρξης του αιώνιου ∆ικαίου 
 
«∆εν µπορούµε να απαλαγούµε από τις υποχρεώσεις και  τους νόµους µέσω της Γερουσίας ή των ανθρώπων  
και δεν θα υπάρχουν διαφορετικοί νόµοι στη Ρώµη και στην Αθήνα ή διαφορετικοί νόµοι σήµερα και στο 
µέλλον, αλλά θα ισχύει ένα και απαράλλαχτο ∆ίκαιο για όλα τα έθνη και όλους τους καιρούς,και θα υπάρχει 
για µας ένας αφέντης και ένας κυβερνήτης, ο Θεός,, καθώς είναι ο δηµιουργός αυτού του ∆ικαίου, ο 
δηµιουργός του και ο κριτής του. Όποιος δεν υπακούει, ξεφεύγει από τον εαυτό του και αρνείται την 
ανθρώπινη φύση του και γι’ αυτό θα δεχτεί τις χειρότερες κυρώσεις, ακόµα και αν γλυτώσει αυτό που 
ονοµάζουµε κοινώς τιµωρία» (ΚΙΚΕΡΩΝ, Η ∆ηµοκρατία, III, 22, Kl.d.SPh., σ. 64) 
 
 
T 1/8  Η λογική και το ∆ίκαιο είναι ιδιότητες της ανθρώπινης φύσης   
 
«Έτσι λοιπόν, οι πιό λόγιοι άνθρωποι αποφάσισαν να ξεκινήσουν µε το ∆ίκαιο και θα φαινόταν ότι έχουν δίκιο 
αν, σύµφωνα µε τον ορισµό τους,,το ∆ίκαιο είναι ο σηµαντικότερος λόγος στη φύση, που ορίζει τί πρέπει να 
γίνει και που απαγορεύει το αντίθετο. Ο λόγος αυτός, αφού ακολουθήσει επεξεργασία στον ανθρώπινο νού, 
είναι το ∆ίκαιο. Και έτσι, πιστεύουν ότι το ∆ίκαιο είναι ευφυία, της οποίας η φυσισιολογική λειτουργία είναι να 
ορίζει την σωστή διεξαγωγή των νόµων και να απαγορεύει τα λάθη.» (ΚΙΚΕΡΩΝ, Νόµοι I, 6, Kl.d.SPh., σ. 
64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
T 1/9 Οι νόµοι πρέπει να καθοδηγούναται από τη φύση, και όχι µόνο από τη χρησιµότητα 
 
«Αλλά αν η ∆ικαιοσύνη είναι συµµόρφωση στους γραπτούς νόµους και στα εθνικά έθιµα, και αν ταυτόχρονα, 
όπως υποστηρίζει ο ίδιος,, όλα δοκιµάζονται από τα δεδοµένα της χρησιµότητας,, τότε όποιος πιστεύει ότι θα 
ήταν καλό για εκείνον, αν µπορεί θα αγνοεί και θα παραβιάζει τους νόµους. Συνεπώς, δεν θα υπάρχει καθόλου 
δικαιοσύνη άν δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη φύση και αν αυτή η µορφή της, η οποία βασίζεται στη χρησιµότητα  
καταπατείται από την ίδια τη χρησιµότητα. Και αν η Φύση δεν θεωρείται η βάση της ∆ικαοσύνης, αυτό 
σηµαίνει την καταστροφή [των αρετών, από τις οποίες εξαρτάται η ανθρώπινη κοινωνία]. Πού θα υπάρχει 
λοιπόν τότε χώρος για γενναιοδωρία ή αγάπη για το κράτος, πίστη ή διάθεση να εξυπηρετούµε τους άλλους ή 
να δείχνουµε ευγνωµοσύνη για τις χάρες που µας κάνουν; Γιατί αυτές οι αρετές πηγάζουν από την φυσιολογική 
µας τάση να αγαπάµε τους συµπολίτες µας και είναι η βάση της ∆ικαιοσύνης: ∆ιαφορετικά, δεν παύει µόνο το 
ενδιαφέρον για τους ανθρώπους,, αλλά και τα µυστήρια και οι θείες λειτουργίες πρός τιµή των Θεών.  Πιστεύω 
ότι θα πρέπει να διατηρηθούν, όχι λόγω του φόβου, αλλά λόγω της στενής σχέσης που υπάρχει µεταξύ 
ανθρώπου και Θεού. (ΚΙΚΕΡΩΝ, Νόµοι I, 15, Kl.d.SPh., σ.66) 
 
 
T 1/10   Μόνο οι νόµοι φτιάχνονται µέσω του διαχωρισµού της εξουσίας 
«Γιατί έπερεπε να υπάρχει ένα ανώτατο και βασιλικό στοιχείο στο Κράτος,, κάποια εξουσία θα έπρεπε να 
παραχωρηθεί στους επιφανείς πολίτες και κάποια θέµατα θα έπρεπε να είναι στην κρίση και τη βούληση του 
λαού........ [Θεωρώ] ότι το καλύτερο πολίτευµα για ένα Κράτος είναι ένας ισορροπηµένος συνδυασµός των  
τριών µορφών που αναφέρθηκαν: της βασιλείας, της αριστοκρατίας και της δηµοκρατίας........» (ΚΙΚΕΡΩΝ, Η 
∆ηµοκρατία I, 45 και II, 23, Kl.d.SPh., σ. 67) 
 
 
T 1/11   Η Κυβέρνηση  απλά υπάρχει, η υπακοή είναι προαιρετική 
 
«.......Η αξίωση της Ρώµης να κυβερνήσει χάνεται, αν οι πολίτες δεν είναι υπακούουν πλέον προαιρετικά, αλλά 
υποκύπτουν στην πίεση γιατί δεν βλέπουν πιά την κυβέρνηση ως δίκαιη. Στην περίπτωση αυτή, αργά ή γρήγορα 
θα επαναστατήσουν και απειλείται το κράτος. (ΚΙΚΕΡΩΝ, Η ∆ηµοκρατία, III, 41, Kl.d.SPh., σ. 86) 


