
 
ΘΕΜΑ 1: Συζήτηση για τις αξίες  

Βοηθήµατα διδασκαλίας και µάθησης  
 

 

 
 
Aύγουστος   (354-430 µ.Χ.) 
 
 
Ο Χριστιανισµός  µεταξύ των διωγµών, της θρησκείας του Ρωµαϊκού κράτους και της πολιτιστικής 
δύναµης 
 
Οι φόβοι του Κικέρωνα – όπως γνωρίζουµε – έγιναν πραγµατικότητα. Κατά τη διάρκεια της Ρωµαικής 
Αυτοκρατορίας υπήρχαν κυβερνήτες που θεωρούσαν το αξίωµά τους ή τη στρατιωτική τους ισχύ τη 
µοναδική πηγή του νόµου, η οποία συχνά θεωρούνταν από τους υπηκόους τους άδικη και αυθαίρετη. Στην 
πςρίπτωση συτή, τα διδάγµατα του Χριστιανισµού δεν θεωρήθηκαν παρηγοριά για τους καταπιεσµένους, 
αλλά πρόκληση για εκείνους που είχαν εξουσία στο Ρωµαϊκό κράτος. Ο διωγµός των Χριστιανών ήταν η 
τελική απόπειρα των Ρωµαίων αυτοκρατόρων να επιδείξουν την απόλυτη εξουσία τους µπροστά σε όλο το 
λαό. Αλλά ο πρώϊµος Χριστιανισµός αποδείχτηκε ότι ήταν η ισχυρότερη ηθική δύναµη για την συνύπαρξη 
διαφόρων κοινωνικών τάξεων και λαών. Όταν ο Ρωµαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος το συνειδητοποίησε 
αυτό, παραχώρησε στους Χριστιανούς την ίδια αναγνώριση της θρησκείας τους µε τη Ρωµαϊκή θρησκεία το 
έτος 313. Το 391 ο Ρωµαίος αυτοκράτορας Θεοδόσιος I, ανακήρυξε µάλιστα τον Χριστιανισµό θρησκεία 
του κράτους και απαγόρευσε όλα τα παγανιστικά έθιµα. Λίγες δεκαετίες αργότερα, η Ρωµαϊκή 
αυτοκρατορία κατέρρευσε µε την εισβολή των Γερµανικών φύλων. 
 
Εκείνη την περίοδο, ο Αύγουστος έγραφε τα δοκίµιά του για την Πόλη του Θεού. Στην αρχή, αποσκοπούσε 
µόνο στο να αναιρέσει την άποψη ότι οι Χριστιανοί είχαν κλονίσει τις παλιές αξίες των Ρωµαίων και είχαν 
ταρακουνίσει την πίστη στους Ρωµαίους θεούς. Για τον λόγο αυτό, το Ρωµαικό κράτος αποδυναµώθηκε και 
κατέρρευσε µετά από 1000 χρόνια ύπαρξης. Αλλά, αυτή η απολογία έγινε έργο πολιτικής φιλοσοφίας, του 
οποίου ο αντίκτυπος υπάρχει µέχρι και σήµερα και το οποίο χώρισε τον Χριστιανισµό από τη µοίρα του 
Ρωµαϊκού κράτους, το οποίο θα µπορούσε να έχει τελειώσει αλλιώς.  
 
Για τον Αύγουστο, ο άνθρωπος ζεί σε δύο κράτη ή πόλεις. Το ένα το αποκαλλεί επίγεια πόλη, είτε µε τη 
µορφή του Ρωµαϊκού, είτε ενός άλλου κράτους, αυτό δεν έχει µεγάλη σηµασία για εκείνον, καθώς ο 
άνθρωπος είναι µόνο ένας προσκυνητής στη γή. Το άλλο, αρκετά διαφορετικό κράτος µίας αυστηρά 
υπερβατικής φύσης, το αποκαλλεί Πόλη των Θεών.  (T 1/12) 
 
 
‘Εννοια και σκοπός του κράτους: ποιές είναι οι πιό σηµαντικές αξίες;  
 
Η επίγεια πόλη πρέπει να είναι δίκαιη και να  έχει ειρήνη, δηλαδή να εξασφαλίζει µία τάξη που να δίνει σε 
κάθε άτοµο τη θέση που του αξίζει. ∆εν επιτρέπεται να εµποδίζει την λατρεία της Χριστιανικής θρησκείας, 
καθώς αυτό συνοδεύει τον άνθρωπο στην πραγµατική ειρήνη, στην Πόλη του Θεού, στον επόµενο κόσµο. 
Ταυτόχρονα, το επίγειο κράτος γίνεται ένα εκδοχείο, στο οποίο ο άνθρωπος προετοιµάζεται γις την αιώνια 
ζωή στην Πόλη του Θεού. Αυτή η βαθειά Χριστιανική προετοιµασία προφανώς οφελεί το επίγειο κράτος, 
του οποίου η ακριβής, δηλαδή η  γήινη υπόσταση είναι δευτερεύουσας σηµασίας για τον Αύγουστο, καθώς ο 
αποφασιστικός παράγοντας στη ζωή του ανθρώπου είναι µόνο η ειρήνη από εδώ και στο εξής.  (T 1/13) 
 
 
Ποιά είναι η σχέση µεταξύ των επίγειων και των ουράνιων πόλεων;  
 
Καθώς η αιώνια ειρήνη στον επόµενο κόσµο είχε τη µεγαλύτερη σηµασία για τον Αύγουστο, ήταν ανοιχτός 
σε όλες τις πιθανές µορφές συνύπαρξης στη γή. Αυτό βοήθησε στην επιβίωση του Χριστιανισµού τους 
επόµενους αιώνες, αλλά άφησε την ακριβή συµµετοχή των ανθρώπων στην πολιτική διαµόρφωση της 
κυβέρνησης να αιωρείται. (T 1/14) 
 
 
 



 
 
 
Περίληψη 
 

- Σε αντίθεση µε τα γεγονότα της ιστορίας, όπως τα αντιλαµβάνονταν στην κλασσική εποχή και όπως 
παίζουν έναν συγκεκριµένο ρόλο στην Ασία µέχρι σήµερα, ο Αύγουστος ανέπτυξε µία Αυγουστίνεια 
γραµµική απεικόνιση που αντιστοιχούσε σε ένα θεϊκό σχέδιο σωτηρίας που θα οδηγούσε όλα τα 
γεγονότα στη γή να κορυφωθούν την Ηµέρα της Κρίσης στο οριστικό τέλος. Αυτή η ιδέα επηρέασε 
τον Χέγκελ και τον Μάρξ µέχρι και σήµερα.  

 
- Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις αξίες, η ιδέα µίας γραµµικής διαδοχής της ιστορίας έχει και αυτή 

τις συνέπειές της, γιατί καθιστά τουλάχιστον δυνατό έναν σχετικό προσανατολισµό προκειµένου να 
µιλάµε για πρόοδο ή οπισθοδρόµηση στην ανάπτυξη των αξιών και συγκεκριµένων δικαιωµάτων 
και υποχρεώσεων. 

 
- Ο διαχωρισµός της Χριστιανικής θρησκείας και της αρχής του να είναι κανείς ανοιχτός στις 

διάφορες µορφές πολιτικής εξουσίας, είναι ένα επίτευγµα του Αυγούστου, το οποίο έδωσε στον 
Χριστιανισµό τεράστια ελαστικότητα ανά τον κόσµο µέχρι σήµερα. Αυτό φαίνεται όταν κανείς 
σκεφτεί τα προβλήµατα  που έχει το Ισλάµ µέχρι και σήµερα, όσον αφορά τη σχέση µεταξύ 
εξουσίας και θρησκείας. 

 
- Ο Αύγουστος, δάσκαλος της Λατινικής Ρητορικής τα πρώτα χρόνια, ήξερε επίσης πώς να  εντάσσει 

την κλασσική φιλοσοφία και την επιστήµη σαν προπαιδευτική στην Χριστιανική Θεολογία, έτσι 
ώστε η κλασσική κληρονοµιά να καλλιεργηθεί επιµελώς στα µοναστήρια κατά τη διάρκεια του 
Μεσαίωνα. Αυτό έθεσε στη διάθεση της Χριστιανικής σκέψης στη ∆ύση τις δύο πιό ανεπτυγµένες 
γλώσσες των κλασσικών χρόνων – τα ελληνικά και τα λατινικά – ανεξάρτητα από το ποιού λαού η 
γλώσσα ήταν. Το τί σήµαινε αυτό, γίνεται πολύ ξεκάθαρο όταν αναλογιστεί κανείς πόσο µεγάλες 
δυσκολίες είχαν οι Μουσουλµάνοι µε τα Αραβικά του Κορανίου στον να κατανοήσουν τον 
σύγχρονο κόσµο από τον 18ο αιώνα, πράγµα το οποίο συµβαίνει συχνά µέχρι και σήµερα. 

 
 


