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 ΘΕΜΑ  1: Συζήτηση για τις αξίες  

 Συλλογή υλικού 
 

 

 
 
 
Θωµάς ο Ακινάτος (1225-1274) 
 
 
T 1/19   Η λογική οδηγεί τους ανθρώπους στο στόχο τους 
 
«Οι άνθρωποι έχουν έναν στόχο, γύρω από τον οποίο περιστρέφεται ολόκληρη η ζωή τους και οι πράξεις τους, 
καθώς ενεργούν σύµφωνα µε την λογική και είναι φανερό ότι µόνο έτσι µπορούν να ενεργούν µε σκοπό την 
επίτευξη του στόχου τους.. Οι τρόποι και τα µέσα µε τα οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να πετύχουν τον 
επιλεγµένο στόχο τους, διαφέρουν. Πράγµατι, η ποικιλία  των ανθρώπινων προσπαθειών και ενεργειών είναι 
µία έκφραση αυτού. Για τον λόγο αυτό, οι άνθρωποι χρειάζονται κάτι που να τους δείχνει τον σωστό δρόµο 
πρός τον στόχο.  Έτσι, τους δίνεται το φώς της λογικής ώστε να µπορούν να να οδηγηθούν µέσω των πράξεών 
τους στον στόχο.» 
 (Θωµάς ο Ακινάτος: Η εξουσία των βασιλέων, I, 1, Kl.d.SPh., σ. 83) 
 
 
T 1/20   Χαρακτηριστικά  και περιορισµός της κυριαρχίας των βασιλέων  
 
«Το καλύτερο είναι πάντα αυτό που συµφωνεί µε τη φύση. Η φύση παράγει πάντα το καλύτερο. Όλες οι 
εξουσίες στη φύση πηγάζουν από ένα µόνο στοιχείο. Στην πλειοψηφία των ανθρώπων υπάρχει ένα πράγµα που 
τα καθοδηγεί όλα:η καρδιά. Στην ψυχή, µία κυρίαρχη δύναµη είναι αυτή που καθοδηγεί: η λογική ..... έτσι είναι 
καλύτερα για όλους, η  κοινωνία των ανθρώπων να καθοδηγείται από έναν.» 
(Θωµάς ο Ακινάτος: Η εξουσία των βασιλέων, I, 2, Kl.d.SPh., σ. 84) 
 
T 1/21 
 
«Αφού, όπως είπαµε προηγουµένως, οι άνθρωποι είναι όντα που από τη φύση τους έχουν ανάγκη από 
κοινωνική ζωή και ζούν µαζί µε πολλούς άλλους σε µία κοινωνία, έτσι και η οµιοότητα στην κυριαρχία του 
Θεού στους ανθρώπους φαίνεται όχι µόνο από το πόσο οι άνθρωποι καθοδηγούνται από τη λογική, αλλά και 
από το πόσο µία κοινωνία καθοδηγείται από το πνεύµα ενός ατόµου. Και αυτό είναι που καθιστά τον βασιλιά 
ανώτερο....... 
Ένας βασιλιάς πρέπει λοιπόν να λαµβάνει υπόψη ότι έχει αναλάβει να είναι για το βασίλειό του ό,τι είναι η 
ψυχή για το σώµα και ο Θεός για τον κόσµο. Άν δεν το θυµάται αυτό, τότε η  δικαιοσύνη θα τον εκδικηθεί, αν 
νοµίζει ότι βρίσκεται σε αυτή τη θέση για να εξουσιάζει αντί για τον Θεό.» 
(Θωµάς ο Ακινάτος: Η εξουσία των βασιλέων. I, 12, Kl.d.SPh., σ. 84) 
 
 
T 1/22   Ο νόµος της φύσης και η δικαιοσύνη είναι πάνω από αυτούς σε εξουσία 
 
«Οι άνθρωποι πρέπει να υπακούουν στους ανθρώπους  µόνο όσον αφορά στα πράγµατα που πρέπει να γίνουν. 
Αλλά και σε αυτά, οι άνθρωποι πρέπει να παραδίνονται όχι στους ανθρώπους αλλά µόνο στον Θεό, όσον 
αφορά τη φύση του σώµατος, καθώς όλοι οι άνθρωποι είναι από τη φύση ίσοι. Εδώ ανήκει για παράδειγµα ο,τι 
αφορά τη συντήρηση του σώµατος και την τεκνοποίηση. Όσον αφορά το γάµο, τη διατήρηση της παρθενίας ή 
άλλα τέτοια θέµατα, ούτε οι σκλάβοι είναι υπόλογοι στους αφέντες τους, ούτε τα παιδιά στους γονείς τους 
.........Οι άνθρωποι πρέπει να ακολουθούν τους ανθρώπους µόνο στην εξουσία, όπως απαιτεί η τάξη της 
δικαιοσύνης. Άν εκείνοι που κατέχουν επίγεια εξουσία δεν ασκούν την εξουσία σωστά ή αν δίνουν άδικες 
εντολές, τότε οι υπήκοοί τους δεν είναι υποχρεωµένοι να υπακούσουν, εκτός από µερικές περιπτώσεις 
προκειµένου να αποφύγουν τα προβλήµατα  ή τους κινδύνους,.»  
(Θωµάς ο Ακινάτος: Summa theologica, II, II, 104-106, Kl.d.SPh., σ. 94) 
 
 
 



 
 
 
 
 
T 1/23   Οι άνθρωποι (η κοινωνία) έχει το δικαίωµα να αντιστέκεται 
 
«Έτσι, είναι καλύτερα να στρέφεται κανείς κατά της σκληρής καταπίεσης των τυράνων, όχι βάσει της 
προσωπικής έγκρισης των λίγων, αλλά βάσει µίας γενικής απόφασης. Γιατί άν είναι διακαίωµα του λαού να 
επιλέγει τον βασιλιά του, τότε ο διορισµένος βασιλιάς µπορεί δίκαια να καθαιρεθεί από τον ίδιο τον  λαό ή να 
µειωθούν οι εξουσίες του, άν καταχραστεί  την εξουσία του κατά τρόπο τυρρανικό. Και κανείς δεν πρέπει να 
πιστέψει ότι ένας λαό φέρεται απρεπώς µε το να διώξει τον τύρρανο, ακόµα και άν του έχει υποταχτεί για 
πάντα. Γιατί ο ίδιος ευθύνεται που κλονίστηκε η εµπιστοσύνη τψν υπηκόων του, καθώς δεν πίστεψε στην 
κυβέρνηση του λαού του, όπως πρέπει να κάνει ένας βασιλιάς....». 
(Θωµάς ο Ακινάτος: Η εξουσία των βασιλέων I, 6, Kl.d.SPh., σ. 96) 
 
 
T 1/24   Ο παπισµός προέχει µόνο στο «βασίλειο του πνέυµατος» 
 
«.......όπως λέει ο Ιερεµίας (23,5): <Ένας βασιλιάς που εξουσιάζει, θα πρέπει να είναι σοφός,> Αυτό που είναι 
πολύ σηµαντικό είναι ότι όλοι οι πιστοί,, εφόσον είναι µέλη του Χριστού, θα ονοµάζονται βασιλείς και ιερείς. 
Ένας από τους σκοπούς της βασιλείας είναι να διαχωριστεί το βασίλειο του πνεύµατος από αυτό της γής, όχι 
από τους βασιλείς της γής αλλά από τους ιερείς  και πάνω από όλα από τον Αρχιερέα, τον διάδοχο του Πέτρου, 
τον εκπρόσωπο του Χριστού στη γή, τον Πάπα της Ρώµης, στον οποίο όλοι οι βασιλείς των Χριστιανικών λαών 
πρέπει να υποτάσσονται, όπως ο Ιησούς Χριστός στον Κύριο.»  
(Θωµάς ο Ακινάτος: Η εξουσία των βασιλέων I, 14, Kl.d.SPh., σ. 90) 


