ΕΝΟΣΗΣΑ 1 – Η ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΦΩΣΙΜΟΤ
Εξελίξεισ ςτθν Ευρώπθ κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα
θμαντικζσ μεταβολζσ :
 αφξθςθ πλθκυςμοφ → μεταβολζσ ςτθν αγροτικι οικονομία : μεγάλα
αγροκτιματα, νζεσ μζκοδοι καλλιζργειασ, χριςθ μθχανθμάτων (αγροτική
επανάςταςη).
 ανάπτυξθ εμπορίου ανάμεςα ςε Ευρϊπθ – Αφρικι – Αμερικι (τριγωνικό
εμπόριο) και ςτο εςωτερικό τθσ Ευρϊπθσ.
 Κεφαλαιοφχοι επιχειρθματίεσ, άνεργοι αγρότεσ, ιςχυρζσ μθχανζσ → δθμιουργία
εργοςταςίων : αϋ φάςθ βιομηχανικήσ επανάςταςησ (Μ. Βρετανία, 1750-1780).
Κοινωνικζσ μεταβολζσ :
 θ αςτικι τάξθ ενιςχφεται, οι αριςτοκράτεσ προςπακοφν να διατθριςουν τα
προνόμιά τουσ, οι αγρότεσ και τα κατώτερα κοινωνικά ςτρώματα ηουν άκλια.
Πολιτικι κατάςταςθ :
 βαςιλεία (απόλυτθ μοναρχία) ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Εξαίρεςθ : ςτθ Μ. Βρετανία
μετά τθν ζνδοξη επανάςταςη (1688) αναγνωρίςτθκαν πολιτικά δικαιϊματα ςτισ
οικονομικά ιςχυρζσ τάξεισ.
Πρόοδοσ των φυςικών επιςτθμών :
 απελευκζρωςθ από τισ προλιψεισ του Μεςαίωνα, ανακάλυψθ φυςικϊν νόμων
με βάςθ τθ λογικι. Πρωτοπόροι :
 Φράνςισ Μπζικον (Βάκων) : κάκε επιςτθμονικι κζςθ πρζπει να
επαλθκεφεται με πείραμα.
 Ρενζ Ντεκάρτ (Καρτζςιοσ) : θ ςυςτθματικι αμφιβολία οδθγεί ςτθ γνϊςθ.
 Σηον Λοκ : οι άνκρωποι ζχουν απαραβίαςτα φυςικά δικαιώματα.
 Ιςαάκ Νιοφτον (Νεφτων) : νόμοσ τθσ παγκόςμιασ ζλξθσ, το ςφμπαν
λειτουργεί με βάςθ φυςικοφσ νόμουσ.
Σο κίνθμα του Διαφωτιςμοφ
 Διαφωτιςμόσ : κίνθμα πνευματικό με πολιτικζσ προεκτάςεισ που εμφανίςτθκε
ςτθν Αγγλία τζλθ 17ου αι. και κορυφϊκθκε ςτθ Γαλλία το 18ο αι.
 Βαςικζσ κζςεισ : απόρριψθ κάκε αυκεντίασ, κριτικι κάκε υφιςτάμενθσ γνϊςθσ,
ερμθνεία του κόςμου με τθ λογικι, πίςτθ ςτθ διαρκι πρόοδο του ανκρϊπου.
 Κορυφαίοι εκπρόςωποι (φιλόςοφοι ή διαφωτιςτζσ) : Μοντεςκιζ, Ρουςό,
Βολτζροσ, Ντιντερό, Ντϋ Αλαμπζρ.
Διαφωτιςμόσ και πολιτικι
 Σηον Λοκ, Φυςικά δικαιώματα: ηωισ, ιδιοκτθςίασ (βλ. επιδιϊξεισ αςτικισ
τάξθσ), ιςότθτασ απζναντι ςτο νόμο, ελευκερίασ ςκζψθσ και ζκφραςθσ.
 Σηον Λοκ, Κοινωνικό ςυμβόλαιο : παραχϊρθςθ ελευκεριϊν από τουσ πολίτεσ
ςτο κράτοσ, για να ςυμβιϊςουν. Αν το κράτοσ γίνει τυραννικό, ο λαόσ μπορεί να
αντιςτακεί. Ρουςό : θ πολιτικι εξουςία ανικει ςτο λαό.
 Ρουςό, Γενική βοφληςη : ςφνκεςθ ατομικϊν βουλιςεων με τθν οποία
εκφράηεται το δθμόςιο ςυμφζρον (ςυμμετοχι λαοφ ςτθ λιψθ αποφάςεων).
 Μοντεςκιζ, Διάκριςη των εξουςιών : εκτελεςτικι (κυβζρνθςθ), νομοκετικι
(βουλι), δικαςτικι (δικαςτζσ) → για να μθν καταχράται ζνασ μόνο τθν εξουςία.
 Φωτιςμζνη δεςποτεία : παραλλαγι απόλυτθσ μοναρχίασ. Κάποιοι μονάρχεσ
εφάρμοςαν ιδζεσ του Διαφωτιςμοφ (περιοριςμόσ προνομίων ανϊτερων τάξεων,
μζτρα κοινωνικισ προςταςίασ, ενίςχυςθ Γραμμάτων - Σεχνϊν).
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Διαφωτιςμόσ και κρθςκεία
Τιοκζτθςθ ντεϊςμοφ ι ακεΐασ, κριτικι ςτθν κακολικι εκκλθςία, κακιζρωςθ τθσ
ανεξικρθςκίασ → απαλλαγι από τθ μιςαλλοδοξία.
Διαφωτιςμόσ και εκπαίδευςθ
Ρουςό, Αιμίλιοσ : θ εκπαίδευςθ βαςίηεται ςτθν προςωπικι αναηιτθςθ του
διδαςκόμενου. Ο δάςκαλοσ δεν είναι αυκεντία, ρωτά και κακοδθγεί το μακθτι.
Διαφωτιςμόσ και οικονομία
Κριτικι ςτθ κεωρία του μερκαντιλιςμοφ (κρατικόσ παρεμβατιςμόσ).
Φυςιοκρατία (Γαλλία, Κενζ - φυςιοκράτεσ) : θ οικονομία πρζπει να λειτουργεί
φυςικά.
Οικονομικόσ φιλελευθεριςμόσ (Αγγλία, Άνταμ μικ) : το κράτοσ δεν πρζπει να
επεμβαίνει ςτθν οικονομικι ηωι.
Η Εγκυκλοπαίδεια
υλλογικό ζργο 33 τόμων με όλεσ τισ νζεσ γνϊςεισ, ιδζεσ και αντιλιψεισ των
διαφωτιςτϊν. Πρωτεργάτεσ : Ντιντερό, Ντ’ Αλαμπζρ.
Η διάδοςθ των ιδεών του Διαφωτιςμοφ
Από τα ανϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα διαδόκθκαν και ςτα ευρφτερα τμιματα
τθσ κοινωνίασ (μζςω εκλαϊκευτικϊν βιβλίων) και από τθ Γαλλία ςτθν Ευρϊπθ και
ςε όλο τον κόςμο.

Βολταίρος

Ροσσό

Ντιντερό

Α. ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : αγροτική επανάςταςη, βιομηχανική επανάςταςη, ζνδοξη
επανάςταςη, Διαφωτιςμόσ, φιλόςοφοι ή διαφωτιςτζσ, φυςικά δικαιώματα,
κοινωνικό ςυμβόλαιο, γενική βοφληςη, διάκριςη των εξουςιών, φωτιςμζνη
δεςποτεία, ντεϊςμόσ, μερκαντιλιςμόσ, φυςιοκρατία, φυςιοκράτεσ, οικονομικόσ
φιλελευθεριςμόσ, Εγκυκλοπαίδεια.
Β. ΕΡΩΣΗΕΙ :
1. Ποιεσ ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςυντελζςτθκαν ςτθν Ευρϊπθ κατά τον 17ο και 18ο
αιϊνα;
2. Ποιεσ κοινωνικζσ μεταβολζσ ςυντελοφνταν τθν ίδια περίοδο;
3. Ποια ιταν θ πολιτικι κατάςταςθ τθν εποχι αυτι ςτθν Ευρϊπθ;
4. Ποια ιταν τα αποτελζςματα τθσ προόδου των φυςικϊν επιςτθμϊν και ποιοι
υπιρξαν πρωτοπόροι ςτον τομζα αυτό;
5. Ποιεσ ιταν οι κζςεισ των διαφωτιςτϊν ςτθν πολιτικι, τθ κρθςκεία, τθν
εκπαίδευςθ και τθν οικονομία;
6. Πϊσ διαδόκθκαν οι ιδζεσ του Διαφωτιςμοφ;
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ΕΝΟΣΗΣΑ 1 – Η ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΦΩΣΙΜΟΤ
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
1. Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με αυτά τθσ ςτιλθσ Β.
Α
Β
1. Ντεκάρτ
α. φυςικά δικαιϊματα
2. Κενζ
β. Εγκυκλοπαίδεια
3. Σηον Λοκ
γ. ςυςτθματικι αμφιβολία
4. Άνταμ μικ
δ. φυςιοκρατία
5. Ντιντερό
ε. οικονομικόσ φιλελευκεριςμόσ
2. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά :
α. Η αφξθςθ του πλθκυςμοφ το 17ο και 18ο αι. προκάλεςε μεταβολζσ ςτθν
…………………… οικονομία, φαινόμενο που ονομάςτθκε ………………… ……………………… .
β. Ο Διαφωτιςμόσ πρωτοεμφανίςτθκε ςτθν …………… ςτα τζλθ του 17ου αι., αλλά
κορυφϊκθκε ςτθ ………………. το 18ο αι.
γ. Ο Σηον Λοκ διατφπωςε τθ κεωρία του …………………… …………………… , δθλ. μιασ
ςυμφωνίασ ανάμεςα ςτο κράτοσ και το λαό.
δ. Οι διαφωτιςτζσ αςκοφςαν κριτικι ςτθν ………………… …………………. και υποςτιριηαν
τθν …………………………, για να απαλλαγοφν οι άνκρωποι από τθ μιςαλλοδοξία.
ε. Ο Ρουςό υποςτιριξε ςτο ζργο του ………………. ότι ο δάςκαλοσ δεν πρζπει να
λειτουργεί ωσ ……………….. .
3. Να ςθμειϊςετε ωςτό ι Λάκοσ ςτισ παρακάτω προτάςεισ (να διορκϊςετε το
λάκοσ).
α. Η βιομηχανική επανάςταςη ξεκίνθςε από τθ Γαλλία γφρω ςτα 1750-1780.
β. Οι εκπρόςωποι του Διαφωτιςμοφ ονομάςτθκαν διαφωτιςτζσ ή φυςιοκράτεσ.
γ. Η φωτιςμζνη δεςποτεία ιταν μια παραλλαγι τθσ απόλυτθσ μοναρχίασ.
δ. Οι διαφωτιςτζσ τάχκθκαν υπζρ του μερκαντιλιςμοφ (κρατικοφ παρεμβατιςμοφ).
ε. Οι ιδζεσ του Διαφωτιςμοφ διαδόκθκαν αρχικά ςτα ανϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα.
4. Ποια πολιτικι του κζςθ υποςτθρίηει ο Μοντεςκιζ ςτθν πθγι που ακολουκεί; Ποια
ιταν θ ςθμαςία τθσ κζςθσ αυτισ;
Ο Μονηεζκιέ και η διάκπιζη ηων εξουζιών
Yπάπσοςν ζε κάθε κπάηορ ηπία είδη εξοςζίαρ: η νομοθεηική, η εκηελεζηική πος εξαπηάηαι από ηο
δίκαιο ηων εθνών (εκηελεζηική εξοςζία), και η εκηελεζηική πος εξαπηάηαι από ηο αζηικό δίκαιο (δικαζηική
εξοςζία). […] Δεν ςπάπσει ελεςθεπία όηαν ζςμπίπηοςν ζηο ίδιο ππόζωπο ή ζηο ίδιο διοικηηικό ζώμα, η
νομοθεηική με ηην εκηελεζηική δύναμη […]. Δεν ςπάπσει, επίζηρ, ελεςθεπία αν η δικαζηική δύναμη δεν
είναι σωπιζμένη από ηη νομοθεηική και ηην εκηελεζηική. […] Όλα θα ήηαν σαμένα αν ο ίδιορ άνθπωπορ ή
ηο ίδιο ζώμα […], αζκούζε ηιρ ηπειρ αςηέρ εξοςζίερ.
Το πνεύμα ηων νόμων (1748).
Πηγή: Γ.Δ. Ζιούηορ, Μονηεζκιέ, Σύγσπονη Εποσή, Αθήνα 1993, ζ. 333-334.
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