
 
ΘΕΜΑ  1:    Συζήτηση για τις αξίες  

Βοηθήµατα διδασκαλίας και µάθησης  
 

 

 
 
 
Κικέρων  (106-43 π.Χ.) 
 
Και για τον Κικέρωνα, ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ένα πλάσµα που χρειάζεται την κοινωνία και 
αυτός φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος για την δηµιουργία του κράτους. (T 1/5) Για τον λόγο αυτό, για τον 
Κικέρωνα το κράτος είναι µία οµάδα ανθρώπων που αναγνωρίζουν κοινά δικαιώµατα  και αντλούν από αυτά 
κοινά οφέλη. Παρόλ’αυτά, ο Κικέρων δεν σκέφτεται τόσο τα δικαιώµατα που προκύπτουν σε διάφορες 
περιπτώσεις µέσω της νοµοθεσίας του κράτους (γνωστά ως θετικοί νόµοι), αλλά ότι για εκείνον το κράτος 
είναι µία κοινωνία που βασίζεται στις αρχές και κατά πρώτο στους νόµους που τις διέπουν.  (T 1/6) 
 
 
Φυσικοί νόµοι  
 
Εδώ, ο Κικέρων παίρνει µία ιδέα από τους Στοϊκούς – µία οµάδα ελληνιστικών φιλοσόφων – που είχαν πεί 
ότι όλοι ο λεγόµενοι θετικοί νόµοι που καθορίζονται από κράτη και κυβερνήσεις, επικυρώνονται από τους 
αιώνιους άγραφους φυσικούς νόµους, οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο από την αιτία. Οι φυσικοί νόµοι είναι 
για τους Στοϊκούς θεϊκοί νόµοι που έχουν τη δύναµη να καθορίζουν τί είναι σωστό και τί λάθος. 
 
Ο Αριστοτέλης, στα τελευταία του συγγράµµατα ξεχώρισε αυτή τη θεϊκή εγγύηση της εγκυρότητας των 
φυσικών νόµων από τα δικαιώµατα που προκύπτουν από αυτούς. Αλλά για τους πρώτους πατέρες της 
εκκλησίας, σε έναν ανθίζοντα Χριστιανισµό αυτές οι ιδέες του Κικέρωνα ήταν πολύ σηµαντικές µέχρι και 
µετά τον Μεσαίωνα.  (T 1/7) 
 
Άν κάποιος παραµερίσει  την µερικά συνόµυµη χρήση των εννοιών της αιτίας του Κικέρωνα, της φύσης, του 
νόµου και της δικαιοσύνης, τότε η παρακάτω σηµασία µπορεί να εκφραστεί στην σηµερινή γλώσσα. 
 
Οι φυσικοί νόµοι βασίζονται στην έννοια της καθολικής αιτίας – για τους Χριστιανούς, στην µετέπειτα 
δηµιουργία του Θεού. Καθώς όλοι εµείς, ως ανθρώπινα όντα έχουµε ευθύνη για αυτό, συνεπάγεται ότι όλοι 
οι άνθρωποι είναι ίσοι, έχουµε όλοι τα ίδια δικαιώµατα και θα έπρεπε να είµαστε φιλάνθρωποι, να κάνουµε 
το καλό και να δείχνουµε συµπόνοια.  (T 1/8) 
 
Ο Κικέρων ασχολείται επίσης µε την ποιότητα συγκεκριµένων (θετικών) νόµων, καθώς αν δεν λάµβαναν 
υπ’όψιν τους καθολικούς φυσικούς νόµους, τις αρετές και τη σχέση τους µε τους θεούς, αλλά ακολουθούσαν 
µόνο την αρχή της καθαρής χρησιµότητας, δεν θα υπήρχε καθόλου δικαιοσύνη.  (T 1/9) 
 
Και για τον Κικέρωνα, το κράτος έχει τους εξής δύο σκοπούς:  
 
- Να παρέχει νόµους και διακαιοσύνη στους πολίτες του  
- Να υπερασπίζεται τους εξωτερικούς του εχθρούς και 
- Να ενισχύει το καλό όλων 
 
Σήµερα, θα λέγαµε ότι ασχολούµαστε µε τις παρακάτω αξίες:  
 
- Τα συνταγµατικά κράτη 
- Την εξωτερική ασφάλεια 
- Την ευηµερία  
 
Όσο καλά όµως µπορεί να είναι αυτά στη θεωρία, στην καθηµερινότητα προκύπτει το ερώτηµα – όπως και 
µε τον Αριστοτέλη – που καθορίζει το περιεχόµενο των αρχών, ποιός καθορίζει σε κάθε περίπτωση τί είναι 
σωστό και τί λάθος; 
 
 
 



 
 
 
Οι αρετές των προγόνων µας   
 
Παράλληλα µε τις βάσεις των φυσικών νόµων, η Ρωµαϊκή ∆ηµοκρατία είχε ένα είδος αστεριού 
καθοδήγησης στην ιστορία της, το "mos maiorum" (στα παραδοσιακά ήθη των προγόνων). Αυτό, 
εκφραζόταν κατά καιρούς στη σύναξη των γερόντων, στη Γερουσία.  
 
Ο Κικέρων γνώριζε όλες τις θεωρητικές ιδέες που είχε ο Αριστοτέλης και άλλοι Έλληνες φιλόσοφοι, 
αναφορικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των διαφόρων τύπων κυβέρνησης και συντάγµατος  
και έτσι είδε στον συνδυασµό διαφόρων τύπων την εγγύηση για τη διατήρηση του κράτους (κοινωνία). (T 
1/10) 
 
Καθώς ο Κικέρων έζησε στην τελική φάση της Ρωµαϊκής δηµοκρατίας, ήταν γι’αυτόν φυσικό να βλέπει το 
στοιχείο της µοναρχίας στην υπατία, το αριστοκρατικό στοιχείο στη γερουσία και το δηµοκρατικό στοιχείο 
στο λαό. Κάποιες από αυτές τις ιδέες, τις βρίσκουµε αργότερα στον 18ο αιώνα στην Θεωρία του Μοντεσκιέ 
για τη ∆ιάκριση των Εξουσιών και ο Ρουσσό επαινεί τον τρόπο µε τον οποίο οι Ρωµαίοι περνούσαν 
δηµοκρατικές αποφάσεις στη λαϊκή σύναξη. 
 
 
Πολιτική συµµετοχή 
 
Παρ’όλο που οι εκπρόσωποι των µεσαίων και των χαµηλών κοινωνικών τάξεων συµµετείχαν στις εκλογές 
στη Ρώµη και οι υψηλοί αξιωµατούχοι του κράτους εκλέγονταν στο αξίωµά τους, ο Κικέρων δεν προτείνει 
διδικασία ή θεσµό όπου θα µπορούσε ο λαός µε τα δικαιώµατα του πολίτη να συµµετέχει στην κυβέρνηση 
εντός και εκτός της Ιταλίας.  
 
Αυτό το άλυτο πρόβληµα της συµµετοχής, οδήγησε µετά τον θάνατο του Κικέρωνα (43 π.Χ.) στην απόλυτη 
εξουσία των Ρωµαίων αυτοκρατόρων, οι οποίοι µαζί µε τους αξιωµατούχους και τους στρατιώτες τους, 
διοιηκούσαν την τεράστια αυτοκρατορία γύρω από την Μεσόγειο. Ο Κικέρων είχε φοβηθεί τα χειρότερα και 
είχε προειδοποιήσει. (T 1/11) 
 
Σήµερα, η Ε.Ε συγκρίνεται στις γεωγραφικές της διαστάσεις και τον µεγάλο αριθµό ανθρώπων µε τη 
Ρωµαική Αυτοκρατορία και ακόµα και σήµερα επιδιώκουµε την κατάλληλη συµµετοχή όλων των 
Ευρωπαίων πολιτών. 
 
 
 
 
Περίληψη 
 
- Όπως και ο Αριστοτέλης, ο Κικέρων βάζει το καλό όλων πάνω από το ατοµικό συµφέρον  
 
- Υπάρχει ένας καθολικός φυσικός νόµος που τελικά έχει θεϊκή προέλευση. Αυτό θα έπερεπε να είναι 
 η αρχή της σταδιακής κατάργησης  της ανισότητας µεταξύ των ανθρώπων που ο Αριστοτέλης  
 θα δεχόταν ως φυσιολογική, π.χ  σε σχέση µε  τους δούλους και τις γυναίκες.  
 
- Ο Κικέρων δεν ήταν σε θέση να σταµατήσει την παρακµή των Ρωµαϊκών αρετών (αξιών).  
 
- Συγκεκριµένα, το πρόβληµα της πολιτικής συµµετοχής σε πολλά κράτη παρέµεινε άλυτο.  
 
 


