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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΟΓ∆ΟΟ :   
 

Η Κριτική  του  Ορθού  Λόγου  

 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  

ΠΗΓΗ 1 
«Ο Καντ καταδεικνύει ευθύς εξ� αρχής ότι η «έξοδος»η οποία χαρακτηρίζει τον 
∆ιαφωτισµό είναι µία διαδικασία η οποία µας λυτρώνει από την κατάσταση της 
ανωριµότητας». Και µε τον όρο «ανωριµότητα» εννοεί µία ορισµένη κατάσταση 
της Θελήσεως µας που µας κάνει να αποδεχόµαστε την εξουσία κάποιου 
άλλου για να µας οδηγήσει σε περιοχές όπου γίνεται επίκληση στη χρήση του 
Λόγου...». 

Μ. Foucault, Τι είναι ∆ιαφωτισµός,  
µτφρ. Σ. Ροζάνη, εκδ. Έρασµος, Αθήνα 1988, σ. 10. 

 
ΠΗΓΗ 2 
«Χωρίς να προσπαθήσει κανείς να ορίσει το περιεχόµενο του ∆ιαφωτισµού, 
µπορεί να πει ότι στην αρχική, ρασιοναλιστική του φάση, προκάλεσε την απαίτηση 
της χριστιανικής Θεολογίας να εξηγηθεί η φύση του ανθρώπου και η σχέση του µε 
το φυσικό του περιβάλλον, και ιδιαίτερα απέρριψε την ιδέα της Θρησκευτικής 
καταδίωξης. Αυτό προϋπέθεσε ότι οι άνθρωποι κατείχαν αναφαίρετα φυσικά 
δικαιώµατα, όπως απεριόριστη δυνατότητα πληροφόρησης, ελευθερία του λόγου 
και προστασία από την αυθαίρετη σύλληψη· πολλοί από τους εκπροσώπους του 
∆ιαφωτισµού συµπεριελάµβαναν την οικονοµική ελευθερία σ� αυτά τα φυσικά 
δικαιώµατα. Κατά ένα γενικότερο τρόπο όλα αυτά αντιστοιχούσαν στην πίστη ότι οι 
άνθρωποι θα ζούσαν µε µεγαλύτερη ευτυχία και αξιοπρέπεια αν οι κοινωνικοί τους 
Θεσµοί αποφασίζονταν µάλλον από ό,τι εθεωρείτο λογικό ή επιστηµονικό και δεν 
ρυθµίζονταν από την αντίληψη �υπόθεση ότι τάσεις, τα προνόµια και οι κοινωνικές 
διευθετήσεις απαιτούσαν νοµιµότητα, αν όχι πραγµατικά Θεία έγκριση, και µόνο για 
το απλό γεγονός ότι προϋπήρχαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η επανάσταση του 
Rousseau που εν µέρει ήλθε σε αντίθεση µ� αυτές τις τάσεις και εν µέρει τις 
συµπλήρωσε, επέµεινε ότι η «λογική» πρέπει να προσαρµόζεται σ� ένα εσωτερικό 
φυσικό αίσθηµα, που µε τη σειρά σήµαινε το καθήκον του ατόµου να θυσιάζει την 
προσωπική του άνεση για την ηθική ευηµερία της ζωντανής κοινότητας στην οποία 
ανήκε. Αν και αυτή η κοινότητα ήταν η πηγή της ίδιας του της ύπαρξης ως ηθικού 
όντος, η νοµιµότητά της στο τελευταίο στάδιο ήταν εξαρτηµένη από την 
ικανοποίηση των ηθικών και υλικών αναγκών των ατόµων που την αποτελούσαν». 
N. Hampson, Ο ∆ιαφωτισµός. Μια αποτίµηση για τις παραδοχές, τις θέσεις και τις αξίες 

του, µτφρ: ∆.Γ. Μπεχλικούδη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1994, σ. 290. 



 

 97

Λαµβάνοντας υπόψη σας το περιεχόµενο των πηγών και τις πληροφορίες του 
σχολικού βιβλίου: 
α)  να προσδιορίσετε τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ∆ιαφωτισµού.  
β) να παρουσιάσετε τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής στους οποίους επέ-
δρασε το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού. 

 
2. 

ΠΗΓΗ 1 
«Έστιν ουν επιστήµη δόξα αληθής µετά λόγου» (: είναι λοιπόν επιστήµη, 
δηλαδή γνώση τεκµηριωµένη, εκείνη η γνώµη που επαληθεύεται λογικά, µε 
αποδείξεις, επιχειρήµατα).  

Πλάτων, Θεαίτητος (§ 201-202) 
 

ΠΗΓΗ 2 
Η επιστήµη (...) αντιτίθεται απόλυτα στη γνώµη. Αν της συµβαίνει σε ένα 
επιµέρους σηµείο, να νοµιµοποιεί τη γνώµη, αυτό γίνεται για λόγους 
διαφορετικούς από αυτούς που θεµελιώνουν τη γνώµη, έτσι ώστε η γνώµη, 
δικαιωµατικά, έχει πάντοτε άδικο. Η γνώµη σκέπτεται άσχηµα. ∆εν σκέπτεται: 
µεταφράζει ορισµένες ανάγκες σε γνώσεις. Ορίζοντας τα αντικείµενα µε βάση 
τη χρησιµότητά τους, απαγορεύει στον εαυτό της να τα γνωρίσει.  
Τίποτα δεν µπορεί κανείς να κτίσει πάνω στη γνώµη. Πρώτα-πρώτα πρέπει να 
την καταστρέψει. Είναι το πρώτο εµπόδιο που πρέπει να υπερπηδηθεί. ∆ε θα 
αρκούσε λ.χ. να τη διορθώσει κανείς σε επιµέρους σηµεία, κρατώντας, σαν 
ένα είδος προσωρινής ηθικής, µια προσωρινή αγοραία γνώση. Το 
επιστηµονικό πνεύµα µάς απαγορεύει να έχουµε γνώµη σε θέµατα που δεν τα 
καταλαβαίνουµε, σε θέµατα που δεν µπορούµε να τα διατυπώσουµε µε 
σαφήνεια. Πριν από όλα, πρέπει να ξέρουµε να θέτουµε προβλήµατα. Και ό,τι 
και αν λέτε, στην επιστηµονική ζωή τα προβλήµατα δεν τίθεται µόνα τους. Γι� 
αυτό ακριβώς αυτή η αίσθηση του προβλήµατος είναι το σηµάδι του 
επιστηµονικού πνεύµατος». 

Gaston Bachelard, Η διαµόρφωση του επιστηµονικού πνεύµατος, Παρίσι 1938, σ. 14 
 

ΠΗΓΗ 3 
Ο «νόµος των τριών σταδίων» κατά τον Αυγ. Κοντ (Auguste Comte) 

Κάθε κλάδος των γνώσεών µας διέρχεται διαδοχικά από τρία διάφορα θεωρη-
τικά στάδια: το θεολογικό ή εικονικό, το µεταφυσικό ή αφηρηµένο, το 
επιστηµονικό ή θετικό. Κατά το θεολογικό στάδιο το ανθρώπινο πνεύµα, κατευ-
θύνοντας κυρίως τις έρευνές Του προς την εσωτερική φύση των όντων, τις 
πρώτες και τις τελικές αιτίες όλων των γεγονότων που το πλήττουν, µε µια 
λέξη προς τις απόλυτες γνώσεις, φαντάζεται τα φαινόµενα ως προϊόντα της 
άµεσης και συνεχούς ενέργειας υπερφυσικών παραγόντων που η αυθαίρετη 
παρέµβασή τους εξηγεί όλες τις φαινοµενικές ανωµαλίες του κόσµου. Κατά το 
µεταφυσικό στάδιο, το οποίο δεν είναι, στο βάθος παρά µια γενική 
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τροποποίηση του πρώτου, οι υπερφυσικοί παράγοντες έχουν αντικατασταθεί 
από αφηρηµένες δυνάµεις, αληθινές οντότητες (προσωποποιηµένες 
αφαιρέσεις), έµφυτες στα διάφορα όντα του κόσµου, οι οποίες θεωρούνταν 
ικανές να παράγουν µόνες τους όλα τα φαινόµενα που έχουν παρατηρηθεί. 
Τότε η εξήγηση τους δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο καθορισµός, για το καθένα 
από αυτά, της αντίστοιχης οντότητας. Τέλος, κατά το θετικό στάδιο το 
ανθρώπινο πνεύµα εγκαταλείπει την έρευνα της αρχής και του προορισµού 
του κόσµου καθώς και τη γνώση των εσωτερικών αιτίων των φαινοµένων, για 
να αφιερωθεί αποκλειστικά στην ανακάλυψη, µε τη συνδυασµένη χρήση της 
διανόησης και της παρατήρησης, των πραγµατικών, δηλαδή των αµετάβλητων 
σχέσεων της διαδοχής και της οµοιότητας. 

Αυγούστου Κοντ, Μαθήµατα Θετικής φιλοσοφίας, 1ο µάθηµα 
 
Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των πηγών και τις πληροφορίες του 
σχολικού βιβλίου: 
α) να εξηγήσετε γιατί ο 17ος και ο 18ος αιώνας αποτέλεσαν «το λίκνο της 
επιστηµονικής σκέψης» 

β) να προσδιορίσετε και να αναλύσετε τα «επιστηµολογικά εµπόδια» στα 
οποία προσέκρουε η ανάπτυξη του επιστηµονικού πνεύµατος κατά την 
χρονική αυτή περίοδο. 
 

3. 
ΠΗΓΗ  

Ο Θεός και ο ∆ιαφωτισµός 
«Βασική προϋπόθεση για την εξήγηση του παράδοξου που αναφέραµε είναι ο 
ακριβής προσδιορισµός των αιτιών, για τις οποίες οι πλείστοι διαφωτιστές δεν 
θέλουν ή δεν µπορούν να εκθρονίσουν τον Θεό, µολονότι, από την άλλη 
µεριά, είναι αναγκασµένοι να καταπολεµήσουν (µε ηπιότερα ή από τακτική 
άποψη σκοπιµότερα λόγια: να µεταρρυθµίσουν, να ανανεώσουν ή να 
ερµηνεύσουν «σωστά») τον θετικό Χριστιανισµό. Η πολεµική κραυγή του 
Voltaire: �Να συντρίψουµε την άτιµη!» αναφερόταν στην Εκκλησία, όχι στη 
θεότητα. Η αµφίπλευρη αυτή στάση κατανοείται µόνον αν αναλογιστούµε την 
παραδοσιακή λειτουργία του Θεού ως ενσαρκωτή και εγγυητή όλων των 
αξιών, οι οποίες κάνουν δυνατή την κοινωνική ζωή. Στην εποχή του 
∆ιαφωτισµού, η λειτουργία τούτη είναι πάντα ζωντανή και τελεσφόρα: για 
πρώτη φορά τώρα αµφισβητείται σε αξιόλογο βαθµό. Η παραδοσιακή 
µονοπώληση των αξιών εκ µέρους του Θεού έκανε κάθε αντίθεση προς τον 
τελευταίο να φαίνεται ως υπόσκαψη των αξιών και της αξιοπρεπούς 
ανθρώπινης ζωής γενικά. Οι διαφωτιστές δεν ζουν σε εποχή, στην οποία ο 
αθεϊσµός και ο σκεπτικισµός είναι ευνόητοι, αυτονόητοι ή και αναπόδραστοι. Η 
υποψία του αθεϊσµού και η υποψία του µηδενισµού παραµένουν ταυτόσηµες, 
και οι διαφωτιστές δεν θέλουν να προκαλούν την πρώτη, γιατί η δεύτερη τους 
είναι στο έπακρο επιζήµια. Η οµολογία πίστεως στον Θεό, όπως κι αν τον 
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καταλαβαίνουν, δεν σηµαίνει ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, απλή 
τακτική επιβίωσης σε ένα περιβάλλον, όπου οι άνθρωποι έχουν να κάµουν µε 
την Εκκλησία από τη βάφτιση ίσαµε την ταφή τους, αλλά αποτελεί 
αντικειµενικό ιδεολογικό αντικατοπτρισµό της πάντα κυρίαρχης και από 
πολλούς αιώνες κυρωµένης πρόσδεσης των αξιών στον Θεό· τούτη η 
οµολογία πίστεως δείχνει, µε άλλα λόγια, τον αντίκτυπο του πανίσχυρου 
χριστιανικού παρελθόντος στις ψυχές των διαφωτιστών. Οι διαφωτιστές 
αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους σε µια µεσοβασιλεία, και το διπλό 
πρόσωπο της εποχής τους διαµορφώνει και το δικό τους. Τόσο για τακτικούς 
όσο και για ψυχικούς-ιδεολογικούς λόγους βλέπουν, λοιπόν, τον Θεό ως 
εγγυητή των κοινωνικών απαραίτητων αξιών. Ακριβώς την καταλληλότητα του 
Θεού ως «ιερού δεσµού της κοινωνίας» αναλογίζεται ο Voltaire όταν �σε µια 
όψιµη φάση της εξέλιξής του, στην οποία δεν δεχόταν πια ότι η ύπαρξη Θεού 
εγγυάται πως «τα πάντα είναι καλά»- τονίζει την αναγκαιότητα να εφευρεθεί ο 
Θεός, αν δεν υπάρχει· η εφεύρεση αυτή θα χρησίµευε, βέβαια, µόνο στον λαό, 
όχι στους µορφωµένους που στέκουν «πάνω από τον λαό». Αλλά και 
µηδενιστές, όπως ο Mettrie, είναι πεπεισµένοι ότι η ανθρώπινη επιθετικότητα 
χαλιναγωγείται δραστικά µονάχα µε τις Θρησκευτικές δεισιδαιµονίες». 

Π. Κονδύλη, Ο ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός, τόµος Β΄, Θεµέλιο, 1987, σσ. 16-17 
 
Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο του παραθέµατος και τις πληροφορίες 
του σχολικού βιβλίου: 
α) να παρουσιάσετε τη στάση των ∆ιαφωτιστών απέναντι στο Θεό και στην 
οργανωµένη Θρησκεία. 

β) να εξηγήσετε γιατί η πλειονότητα των ∆ιαφωτιστών εµµένει στην ύπαρξη 
του Θεού. 
 

4. 
ΠΗΓΗ 1 

Ανεξιθρησκία 
Τι είναι η ανεξιθρησκία; Είναι ίδιο του ανθρώπου. Όλοι µας είµαστε  γεµάτοι 
αδυναµίες και πλάνες· ας παραβλέπουµε ο ένας του άλλου τις µωρίες � αυτός 
είναι ο πρώτος νόµος της φύσης.  
..........................................................................................................................  
Αυτή η φρικτή διχόνοια, που κρατάει εδώ και τόσους αιώνες, µας διδάσκει µε 
πολύ πειστικό τρόπο ότι έχουµε χρέος αµοιβαίο να παραβλέπουµε ο ένας τα 
λάθη του άλλου· το µεγαλύτερο κακό της ανθρωπότητας είναι η διχόνοια, κι 
ένα µόνο βάλσαµο υπάρχει: η αµοιβαία ανοχή. 

Βολταίρος, Ανεξιθρησκία (λήµµα από το �φιλοσοφικό λεξικό� του) 
 
ΠΗΓΗ 2 
Κατ� αρχήν θα µπορούσαµε να θέσουµε το ζήτηµα της Θρησκευτικής αλήθειας 
ως ένα ζήτηµα δηµοκρατίας. Θα µπορούσαµε δηλαδή να σκεφθούµε πάνω 
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στο ζήτηµα της δυνατότητας, θεωρητικής και πρακτικής, να εκφράζονται σε µία 
κοινωνία απόψεις που είναι διαφορετικές από αυτές που υιοθετεί ή φαίνεται να 
υιοθετεί η κοινωνική οµάδα ή οµάδες που διαχειρίζονται την εξουσία. Ακόµα 
θα µπορούσαµε να σκεφθούµε πάνω στη δυνατότητα να εκφράζονται απόψεις 
που µπορεί να είναι ή να θεωρούνται πως είναι ανατρεπτικές ή επαναστατικές. 
Είναι δυνατόν σε µια θεωρούµενη δηµοκρατική και πλουραλιστική κοινωνία να 
αποκλείονται και να διώκονται ορισµένες απόψεις; Με ποιο δικαίωµα µια 
ορισµένη Θρησκεία αναγορεύει τη δική της εκδοχή για τον Θεό και το νόηµα 
της ζωής ως τη µόνη αληθινή, τέτοια που να της επιτρέπεται να την επιβάλει 
στα µέλη µιας συγκεκριµένης κοινότητας; 
........................................................................................................................... 
Αλλά το ζήτηµα της Θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της σκέψης 
είναι ένα ζήτηµα που συνδέεται στενά µε τις πολιτικές πρακτικές. Ιστορικά έχει 
διατυπωθεί ως ένα ζήτηµα που αφορά τη σχέση εκκλησίας και κράτους και ως 
ένα ζήτηµα ανεκτικότητας. Αρχικά υποστηρίχθηκε η άποψη της διάκρισης στο 
πρακτικό επίπεδο της εκκλησίας από το κράτος, καθώς και η άποψη ότι µέσα 
σε µια κοινωνία στην οποία υπάρχει µία επίσηµη εκκλησία και µια 
αναγνωρισµένη Θρησκεία, θα πρέπει να γίνονται ανεκτές και οι διαφορετικές 
απόψεις, εκτός από εκείνες που ανοικτά θέτουν το ζήτηµα της ανατροπής των 
Θεµελίων της κοινωνίας. 

Από την εισαγωγή του Γ. Πλάγγεση στο έργο: J. LOCKE,  
Epistola De Tolerantia (Επιστολή για την Ανεξιθρησκία),  

µτφρ. σχολ.: Γ. Πλάγγεσης, εκδ. ΖΗΤΡΟΣ, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 13-14 
 

− Με βάση τα παραθέµατα και τις πληροφορίες του βιβλίου σας να 
εξηγήσετε γιατί η ανεξιθρησκία και η ελευθερία της σκέψης ανήκουν στις 
προϋποθέσεις της δηµοκρατίας. 
 

5. 
ΠΗΓΗ 

Λοκ, ∆οκίµιο για την Ανθρώπινη Νόηση (Βιβλίο ΙΙ, κεφ. 1) 
§ 2. Όλες οι ιδέες (µας) προέρχονται από την αίσθηση ή το διαλογισµό. Υποθέ-
τουµε λοιπόν ότι η ψυχή είναι αυτό που ονοµάζουν tabula rasa (άγραφος 
πίνακας), άδεια από οποιοδήποτε χαρακτηριστικό, χωρίς καµιά ιδέα, 
οποιαδήποτε. Πώς όµως συµβαίνει η ψυχή να δέχεται ιδέες;  Με ποιον τρόπο 
αποκτά αυτόν το θαυµαστό πλούτο ιδεών, που µας παρουσιάζει η πάντα 
δραστήρια ανθρώπινη φαντασία... µε µια σχεδόν ποικιλία; Από που αντλεί η 
ψυχή όλο αυτό το υλικό, που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την υποδοµή όλων 
των διαλογισµών και των γνώσεων µας; σ� αυτά απαντώ µε µια απλή φράση; 
από την εµπειρία· εδώ βρίσκεται το θεµέλιο όλων των γνώσεών µας· από εδώ 
οι γνώσεις µας παίρνουν την πρώτη αφετηρία τους. Οι παρατηρήσεις που 
κάνουµε πάνω στα εξωτερικά αντικείµενα ή στις εσωτερικές διεργασίες της 
ψυχής, τις οποίες αντιλαµβανόµαστε και πάνω στις οποίες διαλογιζόµαστε 
εµείς οι ίδιοι, αυτές οι παρατηρήσεις προσφέρουν στο πνεύµα µας το υλικό 
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όλων των σκέψεών µας. Εδώ λοιπόν βρίσκονται στην εµπειρία, οι δυο πηγές 
από όπου απορρέουν όλες οι ιδέες που έχουµε, όσες βέβαια µπορούµε να 
έχουµε. 
 
§ 3. Τα αντικείµενα της αίσθησης είναι πηγή ιδεών. Αρχίζουµε µε τις αισθήσεις 
µας· καθώς φτάνουν στις αισθήσεις ερεθίσµατα από τα εξωτερικά αντικείµενα, 
οι αισθήσεις συντελούν, ώστε να µπουν στη ψυχή µας χωριστές και 
ευδιάκριτες παραστάσεις των πραγµάτων, ανάλογα µε τους διαφορετικούς 
τρόπους µε τους οποίους αυτά τα αντικείµενα επιδρούν σε µας. Έτσι 
αποκτούµε τις ιδέες που έχουµε για το λευκό, το κίτρινο, το ζεστό, το κρύο, το 
σκληρό, το µαλακό, το γλυκό, το πικρό και για καθετί που ονοµάζουµε 
αισθητές ποιότητες. Οι αισθήσεις µας λοιπόν συντελούν, ώστε να µπαίνουν 
όλες αυτές οι ιδέες στην ψυχή µας· µε αυτό εννοώ ότι οι αισθήσεις κάνουν, 
ώστε οι εικόνες των εξωτερικών αντικειµένων να µπαίνουν (να εντυπώνονται) 
στην ψυχή µας. Αυτή η διαδικασία δηµιουργεί εκεί τα παραπάνω είδη των 
αντιλήψεων. Και, επειδή αυτή η µεγάλη πηγή των περισσοτέρων ιδεών µας 
εξαρτάται ολοκληρωτικά από τις αισθήσεις µας (από τα αισθητήρια όργανα)και 
φθάνει στη νόησή µας δια µέσου των αισθητήρων οργάνων µας, γι� αυτό την 
ονοµάζω αίσθηση γενικά (sensation). 
 
§ 4. Η λειτουργία του νου είναι η άλλη πηγή των ιδεών µας. Η άλλη πηγή, από 
όπου συµβαίνει η νόησή µας να δέχεται ιδέες, είναι η αντίληψη των εσωτε-
ρικών ενεργειών της ψυχής, όταν αυτή στρέφεται προς τις ιδέες (εικόνες) που 
δέχτηκε διαµέσου των αισθήσεων. Αυτές οι ενέργειες, όταν γίνονται αντικεί-
µενο των διαλογισµών της ψυχής, παράγουν στη νόηση ένα άλλο είδος ιδεών, 
που δεν µπορούν να προέλθουν από τα εξωτερικά αντικείµενα. Τέτοιες ιδέες -
µη προερχόµενες από τις αισθήσεις αλλά ύστερα από εσωτερικές διεργασίες 
της ψυχής- εκφράζουµε όταν λέµε: αντιλαµβάνοµαι (= αναγνωρίζω µια εικόνα 
τωρινή συνδυάζοντάς την µε άλλη όµοια ή αντίστοιχη που θυµάµαι από το 
παρελθόν), σκέπτοµαι, αµφιβάλλω, πιστεύω, διαλογίζοµαι, γνωρίζω, θέλω και 
όλα τα άλλα πράγµατα που δηλώνουν ενέργεια της ψυχής..., από τις οποίες η 
ψυχή πορίζεται νέες ιδέες τόσο ευδιάκριτες όσο και οι εικόνες ου προκαλούν 
στην ψυχή µας τα εξωτερικά αντικείµενα, όταν συµβεί να ερεθίζουν τις 
αισθήσεις µας... 
Επειδή ονόµασα την πρώτη πηγή των ιδεών µας αίσθηση, θα ονοµάσω αυτήν 
εδώ τη δεύτερη πηγή ιδεών διαλογισµό (διαστοχασµό), γιατί απ� αυτή την 
πηγή η ψυχή δέχεται ιδέες, που η ίδια τις δηµιουργεί διαλογιζόµενη 
(διαστοχαζόµενη) πάνω στις δικές της ενέργειες... 
 
§ 5. Όλες οι ιδέες µας λοιπόν προέρχονται είτε από τη µία πηγή είτε από την 
άλλη (sensation or reflection, αίσθηση ή διαλογισµό). 

Θέµατα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας από τις πηγές, Γ΄ Λυκείου,  
Αθήνα, 1988, σ. 24 
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Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο της πηγής και τις πληροφορίες του 
βιβλίου σας, προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις:  
α) Ποια η σηµασία της εµπειρίας στη γνωσιοθεωρία του Λοκ;  
β) Πώς αντιλαµβάνεστε τη φράση: �Σύµφωνα µε τη γνωσιοθεωρία των εµπειρι-

στών φιλοσόφων του ∆ιαφωτισµού, η γνώση στηρίζεται στην εµπειρία και την 
καθολική κυριαρχία του Λόγου� (σχολικό βιβλίο, σ. 89);  
 

6.  Αφού µελετήσετε το κείµενο που ακολουθεί σε συνδυασµό µε το παράθεµα 
(Descartes, Λόγος περί της Μεθόδου 1637) της σελίδας 85 του σχολικού 
βιβλίου: 

«Το 1637 ο Γάλλος Ρενάτος Καρτέσιος δηµοσιεύει ένα έργο που 
αντιπροσωπεύει αληθινή πνευµατική επανάσταση και θέτει τις φιλοσοφικές 
βάσεις της νεωτερικής επιστήµης: το Λόγο περί της µεθόδου για την ορθή 
καθοδήγηση του λογισµού και την αναζήτηση της αλήθειας δια µέσου των 
επιστηµών... Γραµµένο στα γαλλικά, τούτο το έργο εκφράζει τη Θέληση να 
εξευρεθεί µια καθολική µέθοδος για την αναζήτηση της επιστηµονικής 
αλήθειας. Παραµερίζοντας, για λόγους προφύλαξης, απ� αυτή την αναζήτηση 
της αλήθειας οτιδήποτε αφορά την πολιτική και τη Θρησκεία, ο Καρτέσιος θέτει 
τις βάσεις ενός επιστηµονικού πνεύµατος που απαρνείται εµφανώς τις 
κρατούσες αντιλήψεις από την εποχή της Αρχαιότητας: αναζήτηση των 
ουσιών, των σηµασιών και των µαγικών ή ποιοτικών προσεγγίσεων στις 
επιστήµες. Προβάλλει σε αντιδιαστολή τέσσερις θεµελιώδεις αρχές της 
«µεθόδου»: τη µεθοδική αµφιβολία, που δεν δέχεται ως αληθινό παρά µόνο 
ό,τι αποδεικνύεται ως τέτοιο και εµφανίζεται τόσο καθαρά και τόσο διακριτά 
στο πνεύµα ώστε να είναι πλέον αδύνατον να αµφισβητηθεί· την αναγκαιότητα 
της ανάλυσης («να διαιρώ καθένα από τα προβλήµατα τα οποία πρόκειται να 
εξετάσω σε όσο περισσότερα µέρη γίνεται και απαιτείται ώστε να τα επιλύσω 
καλύτερα»)· τον επαγωγικό συλλογισµό («να καθοδηγώ µε τάξη τις σκέψεις 
µου από τα πιο απλά και προσιτά στη γνώση αντικείµενα, για να ανέλθω σιγά 
σιγά, σαν σε βαθµίδες, ως τη γνώση των πιο σύνθετων»)· την αναγκαιότητα 
µιας συνθετικής θεώρησης του επιστηµονικού αντικειµένου («να κάνω για όλα 
τόσο πλήρεις καταµετρήσεις και τόσο γενικές επισκοπήσεις ώστε να είµαι 
βέβαιος ότι δεν παρέλειψα τίποτα»).  

S. Berstein � P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τ. 1,σσ. 362-363 
 
α) Να προσδιορίσετε τις βασικές της µεθόδου που ακολουθεί ο Καρτέσιος για 
την αναζήτηση της επιστηµονικής αλήθειας. 

β) Να εξηγήσετε γιατί το έργο του Καρτέσιου (Λόγος περί της µεθόδου) 
θεωρείται ότι έθεσε τις βάσεις της νεωτερικής επιστήµης. 
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7. 
ΠΗΓΗ 1 
Από φιλοσοφικής πλευράς τα µεγαλύτερα λεκτικά χτυπήµατα εναντίον της 
αυτο-ασφάλειας του ∆ιαφωτισµού ήταν εκείνα που έδινε ο Hume. Βήµα-βήµα, 
συστηµατικά κατέρριπτε τις απαιτήσεις του και τις αξίες που είχε κτίσει πάνω 
σε σταθερά θεµέλια. Το έργο του �Enquiry Concerning Human Understanding� 
(1748) αρχίζει µε το επιχείρηµα ότι η αντίληψη µας για την αιτιότητα αφήνεται 
απλά στη συνηθισµένη παρατήρηση της ίδιας ακολουθίας γεγονότων στο 
χρόνο. Στην καλύτερη περίπτωση ως εκ τούτου δεν µπορεί να είναι  τίποτα 
περισσότερο, από µια µεγάλη πιθανότητα. ∆εν µπορούµε ποτέ να ελπίζουµε 
ότι θα φθάσουµε στη λογική βεβαιότητα του Καρτεσιανού συµπεράσµατος. ∆εν 
έχουµε τον τρόπο να γνωρίζουµε «ότι η σύµπτωση στην αιτία, την συνδέει µε 
το αποτέλεσµα. ∆εν έχουµε ιδέα γι� αυτή τη σύνδεση, ούτε ακόµη κάποια 
συγκεκριµένη αντίληψη για το τι είναι εκείνο που επιθυµούµε να γνωρίσουµε 
όταν προσπαθούµε να το συλλάβουµε». Για τον Hume όπως και για τον 
Condillac, η σκέψη είναι απλώς και µόνο η ακούσια σχέση των ιδεών που η 
περασµένη εµπειρία µας τις έχει συνδέσει µεταξύ τους. «Όλες αυτές οι λειτουρ-
γίες είναι ένα δείγµα φυσικών ενστίκτων που καµιά αιτία, πορεία σκέψης και 
κατανόηση δεν µπορεί να τις δηµιουργήσει ή να τις εµποδίσει». Σ� αυτό το 
σηµείο συνεχίζει πολύ λογικά, «θα επιτρεπόταν σε µας να σταµατήσουµε τις 
φιλοσοφικές µας έρευνες». 

Ν. Hampson, Ο ∆ιαφωτισµός, σσ. 138-139 
 
ΠΗΓΗ 2 
«Έτσι λοιπόν είναι εύκολο να δείξουµε ότι υπάρχουν πραγµατικά τέτοιες 
αναγκαίες και αυστηρότατα καθολικές και συνεπώς a priori κρίσεις στην 
ανθρώπινη γνώση. Αν θέλει κανένας ένα παράδειγµα από τις επιστήµες, τότε 
αρκεί να στρέψει το βλέµµα του προς όλες τις προτάσεις των µαθηµατικών· αν 
θέλει πάλι να βρει ένα άλλο, παρµένο από την πιο κοινή χρήση της νοήσεως, 
τότε µπορεί να χρησιµοποιήσει την πρόταση: Κάθε µεταβολή πρέπει να έχει 
την αιτία της · εδώ µάλιστα η ίδια η έννοια της αιτίας περιέχει τόσο έκδηλα την 
έννοια ενός αναγκαίου δεσµού µε ένα αποτέλεσµα (αιτιατό) και µιας αυστηρής 
καθολικότητας του κανόνα, ώστε η έννοια αυτή θα πήγαινε ολότελα χαµένη, αν 
ήθελε να την παραγάγει κανένας, όπως ο Hume, από µια συχνή σύζευξη 
εκείνου που συµβαίνει µε εκείνο που προηγείται χρονικά και από µια σχετική 
συνήθεια (άρα καθαρά υποκειµενική αναγκαιότητα) να συνδέουµε έτσι τις 
παραστάσεις µας. Εξάλλου θα µπορούσε κανένας, και χωρίς ακόµη να 
χρειάζεται τέτοια παραδείγµατα για να αποδείξει την πραγµατική ύπαρξη 
καθαρών θεµελιωδών αρχών a priori στη γνώση µας, να δείξει πόσο αυτός 
είναι τόσο απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα της εµπειρίας της 
ίδιας, άρα να εκθέσει την αναγκαιότητά τους. Γιατί από που θα αντλούσε η 
εµπειρία η ίδια τη βεβαιότητά της, αν όλοι οι κανόνες που σύµφωνα µε αυτούς 
χωρεί, δεν ήταν ποτέ τίποτα άλλο από εµπειρικοί, άρα τυχαίοι; Για το λόγο 
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αυτό θα ήταν δύσκολο να τους προσδώσει κανένας το κύρος θεµελιωδών 
αρχών...». 

Imm. Kant, Κριτική του καθαρού λόγου, µτφρ. Α. Γιανναρά, Αθήνα 1977, σ. 76 
 
Λαµβάνοντας υπόψη σας το περιεχόµενο των πηγών και τις πληροφορίες του 
σχολικού βιβλίου: 
α)  να παρουσιάσετε τις απόψεις του Χιούµ (Ηume) για τις αιτιακές σχέσεις. 
β)  να εκθέσετε τα επιχειρήµατα που αντιτάσσει ο Καντ στην κριτική του Χιουµ 
κατά της αρχής της αιτιότητας. 
 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Να παρουσιάσετε (συνοπτικά) τις επιδράσεις της οικονοµικής ανάπτυξης στο 
χώρο των ιδεών κατά το 18ο αιώνα. 

 
2.  Να προσδιορίσετε: 
α) την κοινωνική θέση των διανοουµένων του ∆ιαφωτισµού 
β) το ρόλο τους στη διακίνηση των ιδεών του 18ου αιώνα 
γ) τη σχέση τους µε τα λαϊκά στρώµατα της εποχής τους 

 
3.  Να αναφέρετε τους κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες που προκάλεσαν 
τη διατύπωση και την πραγµάτωση του αιτήµατος της ανεξιθρησκίας στην 
εποχή του ∆ιαφωτισµού. 

 
4.  α) Ποιοι λόγοι υπαγόρευσαν στους µονάρχες της ∆ύσης του 18ου αιώνα την 

εφαρµογή ανεξίθρησκης πολιτικής; (να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 
αναφέροντας συγκεκριµένο παράδειγµα µονάρχη δυτικοευρωπαϊκού 
κράτους). 

β) Ποια πολιτικά κείµενα διασφάλισαν την εφαρµογή στην πράξη του αιτή-
µατος της ανεξαρτησίας της Θρησκευτικής συνείδησης στη ∆ύση του 18ου 
αιώνα; 

 
5. α) Να προσδιορίσετε το εννοιολογικό περιεχόµενο του όρου «Φυσική Φιλο-

σοφία» στον 18ο αιώνα. 
β)  Ποιες ήταν οι σχέσεις µεταξύ «Φυσικής Φιλοσοφίας» και Θεολογίας; 

 
6.  Να τεκµηριώσετε µε επιχειρήµατα τη φράση: �Το έργο το οποίο επισηµοποίησε τη 

ρήξη της «Φυσικής Φιλοσοφίας» µε τη Θεολογία ήταν οι «Αρχές» (Principia) του 
Νεύτωνα� (σχολικό βιβλίο, σ. 87). 
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7.  Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη διάδοση των επιστηµονικών ιδεών του 
∆ιαφωτισµού; 

 
8. α)  Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο των όρων «πολιτισµός» - «κουλτούρα» 

όπως διαµορφώθηκε στην Ευρώπη του 18ου αιώνα. 
β) Πώς εξηγούνται οι διαφορές που σηµειώνονται στην χρήση των δύο 
λέξεων στη Γαλλία και στη Γερµανία;  

 
Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 

 
 

Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 

1. Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
  Το κεντρικό θέµα στις σχέσεις ∆ιαφωτισµού και Θρησκείας είναι:  

α) η ενίσχυση του κύρους της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. 
β) η επιβολή θρησκευτικής οµοιοµορφίας στα ευρωπαϊκά κράτη. 
γ) η ανάδειξη της έννοιας της ανεξιθρησκίας. 
δ) ο στιγµατισµός όσων διαφοροποιούνταν από τις θέσεις του Λουθήρου. 

Β. Να τεκµηριώσετε την απάντηση που χαρακτηρίσατε σωστή.  
 

2. Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Ο Τζων Λοκ (J. Locke), ο κυριότερος αντιπρόσωπος των εµπειρικών 
φιλοσόφων του ∆ιαφωτισµού:  
α) υποστήριζε ότι κύρια πηγή γνώσης αποτελεί η φαντασία και το 
συναίσθηµα. 

β) θεωρούσε ότι η γνώση µπορεί να αποκτηθεί µόνο µε τη συνεργασία 
εµπειρίας και λόγου. 

γ)  διατεινόταν ότι η γνώση προέρχεται από τις αισθήσεις και µόνο. 
δ)  δεχόταν ότι ο νους µπορεί να αποκτήσει γνώση αδιαφορώντας για την 
εµπειρία. 

Β. Να τεκµηριώσετε την απάντηση που χαρακτηρίσατε σωστή. 
 

3. Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Στη διάρκεια του 17ου αιώνα επέβαλε την παρουσία της στον ευρωπαϊκό 
πολιτισµικό χώρο:  
α) η Αγγλία. 
β) η Γερµανία. 
γ) η Ιταλία. 
δ) η Γαλλία. 

Β. Να τεκµηριώσετε την απάντηση που χαρακτηρίσατε σωστή. 
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� Εργασία για το σχολείο 

 
ΠΗΓΗ 1 

Ο ∆ιαφωτισµός σαν τρόπος ζωής 
Οποιαδήποτε απόπειρα για να εκτιµηθεί η διάδοση των ιδεών του 
∆ιαφωτισµού πρέπει συνεπώς να ξεκινήσει µε την αναγνώριση ότι ακόµη και 
οι άριστα πληροφορηµένοι αναγνώστες, που είχαν επενδύσει πολλά σε 
ακριβά απαγορευµένα βιβλία, είχαν µια κάπως περιορισµένη γνωριµία µε ό,τι 
είχε εκδοθεί και a fortiori µε έργα που κυκλοφορούσαν σε χειρόγραφα µέσα  
σ� έναν περιορισµένο κύκλο. Συνολικά, παρά τις εξαιρέσεις, όπως το �De l� 
ésprit� του Helvétius που πέτυχε µια αξιοσηµείωτη φήµη, στα περισσότερα 
ριζοσπαστικά έργα πήρε πιο πολύ χρόνο για να φθάσουν σε ένα νέο κοινό.  
Ακόµα και αν περιορίσουµε την έρευνά µας στα βιβλία που γνώρισαν µεγάλη 
κυκλοφορία, το πρόβληµα του πόσο οι ιδέες των συγγραφέων διαδόθηκαν 
στην Ευρώπη δεν είναι απλό. Βοηθάει, ίσως, να σκεφθούµε µε τους όρους 
των επιδράσεων που ακτινοβολούσαν έξω από το τρίγωνο Παρίσι - Λονδίνο -
Άµστερνταµ, και γίνονταν πιο αδύνατες ανάλογα µε την απόσταση από το 
σηµείο της προέλευσής τους. Η γεωγραφική εξάπλωση αυτού του είδους 
πρέπει επίσης να συµπληρωθεί µε µια µελέτη της κοινωνικής εξάπλωσης·  
σ� όλες τις χώρες µερικά τµήµατα της κοινωνίας ήταν πιο δεκτικά από άλλα. 
.......................................................................................................................... 
Η γεωγραφική εξάπλωση του ∆ιαφωτισµού µπορεί ως ένα σηµείο να 
υπολογιστεί απ� αυτό το πλάνο της κοινωνικής του διάδοσης. Μπορεί κανείς 
να γνωρίζει ένα γενικό περίγραµµα µέσα στα όρια των περισσότερων κρατών. 
Η Αυλή θα έπρεπε φυσιολογικά να είναι το κέντρο της γαλλικής γεύσης, των 
τρόπων και ιδεών, κάποιες από τις τάσεις της θα γινόντουσαν αντικείµενο 
µίµησης από εκείνους που αποτελούσαν τον περίγυρο και τους ανώτερους 
υπηρέτες της αριστοκρατίας. Στις επαρχίες, οι πόλεις που ήταν κέντρα λαϊκής 
ή εκκλησιαστικής διοίκησης η έδρες σπουδαίων δικαστηρίων συνένωναν εντός 
των τειχών τους αξιοσηµείωτο αριθµό µορφωµένων κληρικών και λαϊκών που 
σιγά-σιγά έτειναν να αντιγράφουν τα σαλόνια της πρωτεύουσας και να ιδρύουν 
τοπικά κέντρα για την ανταλλαγή των ιδεών. Τα πιο σηµαντικά από αυτά τα 
κέντρα ήταν οι Ακαδηµίες που βρίσκονταν σε πολλές επαρχιακές πόλεις της 
Γαλλίας κατά τη διάρκεια του αιώνα.  Σε άλλα µέρη φαίνεται ότι περιορίζονταν 
στις µεγάλες πόλεις, αλλά υπήρχαν αρκετές στις γαλλικές επαρχίες από το 
1750 και διπλασιάστηκαν είκοσι χρόνια αργότερα.  
..........................................................................................................................  
Μεγάλα λιµάνια όπως το Λίβερπουλ, το Αµβούργο, το Μπορντώ, και η 
Μασσαλία ήταν επίσης κέντρα πολιτιστικής και πνευµατικής δραστηριότητας.  
..........................................................................................................................  
Οι πόλεις που βρίσκονταν στο εσωτερικό και δεν είχαν τον πλούτο των 
λιµανιών και το µορφωµένο κοινό που προερχόταν από τα δικαστήρια ή τον 
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κλήρο έβρισκαν δύσκολο να στηρίξουν την οποιαδήποτε ενιαία πολιτιστική 
δραστηριότητα, αν και ο κόσµος µπορούσε να αγοράσει βιβλία, να είναι 
συνδροµητής σε χρήσιµα περιοδικά και να έχει λίγο-πολύ επαφή µε την 
πνευµατική ζωή της πρωτεύουσας. Στις µικρές εµπορικές πόλεις και στα 
χωριά η κυκλοφορία των νέων ιδεών ίσως εξαρτιόταν κυρίως από τα 
ενδιαφέροντα του άρχοντα και του εφηµέριου. Ακόµη και σ� αυτό το επίπεδο 
ίσως να υπήρξε περισσότερη ατοµική δραστηριότητα απ� ό,τι µπορούσε κανείς 
να υποθέσει: από τα 40 αντίτυπα της Εγκυκλοπαίδειας που είναι γνωστό ότι 
υπήρχαν στο Πέριγκορ, τα είκοσι τέσσερα ανήκαν σε ενοριακούς εφηµέριους. 
.......................................................................................................................... 
Ο ∆ιαφωτισµός ήταν µια διανοητική στάση µάλλον παρά µια πορεία στην 
επιστήµη και τη φιλοσοφία. Ελάχιστοι ακολούθησαν µε λεπτοµέρειες την 
πνευµατική συζήτηση που κατευθύνθηκε από µια χούφτα ανθρώπων στο 
Λονδίνο και πιο ειδικά στο Παρίσι, και ακόµα λιγότεροι δέχθηκαν όλα τα 
συµπεράσµατα των ριζοσπαστικοτέρων διανοουµένων. Αλλά παρά τις τοπικές 
διαφορές και τις ατοµικές αντιλογίες, οι νέες αξίες διαδίδονταν αργά στους 
µορφωµένους της Ευρώπης. 

N. Hampson, Ο ∆ιαφωτισµός, σσ. 150, 164-165, 169-170 
 
ΠΗΓΗ 2 
Η ακτινοβολία του γαλλικού προτύπου κάνει το Παρίσι την πνευµατική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης. Το βουλεβάρτο που οδηγεί από την Πύλη Σαιντ-
Αντουάν στην Πύλη Σαιν-Μαρτέν γίνεται το σταυροδρόµι της κοσµικότητας και 
της διασκέδασης της υψηλής κοινωνίας. Η πολιτική συζητιέται στις λέσχες, τα 
καφέ και κυρίως τα σαλόνια όπου διαµορφώνονται και διαδίδονται νέες ιδέες 
γεννηµένες από το φιλοσοφικό πνεύµα. Εκείνα της µαρκησίας ντε Λαµπέρ, της 
κυρίας ντυ Τανσέν ή της κυρίας ντυ Ντεφάν προσελκύουν συγγραφείς, 
φιλοσόφους, χρηµατιστές, αξιωµατούχους ή µεγάλους άρχοντες οι οποίου 
ανασυνθέτουν τον κόσµο και προκαλούν το θαυµασµό των ξένων που 
επισκέπτονται την πρωτεύουσα. Το πιο φηµισµένο είναι το σαλόνι της κυρίας 
Ζωφρέν, στο οποίο δεν απαξιούν να προσέλθουν ούτε οι εστεµµένες κεφαλές 
της Ευρώπης, τόσο έχει εδραιωθεί σταθερά η φήµη του ως κέντρου της 
υψηλής διανόησης. Η επαρχία και το εξωτερικό προσπαθούν λοιπόν να 
µιµηθούν αυτή την παρισινή ζωή πολλαπλασιάζοντας τις ακαδηµίες και τα 
αναγνωστήρια που επιτρέπουν στην ελίτ να συµβουλεύεται βιβλία και 
εφηµερίδες, να συζητεί τα προβλήµατα της εποχής και να ανοίγεται στον 
κόσµο µέσω διαγωνισµών ή παιχνιδιών. 

S. Berstein � P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τ. 1,σ. 467-468 
 

Με αφετηρία τα παραθέµατα, να συζητήσετε στην τάξη για τους παράγοντες 
που επηρέασαν την κοινωνική διάδοση των ιδεών του ∆ιαφωτισµού. 
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� Εργασία για το σχολείο 

 
ΠΗΓΗ 

H �Εγκυκλοπαίδεια� 
Καθώς ο 18ος αιώνας έβλεπε τη γνώση σαν ένα σύνολο µάλλον παρά σαν µια 
συλλογή από ξεχωριστά είδη, είναι ίσως καλό να αναφερθούµε στη µεγάλη 
Εγκυκλοπαίδεια που συχνά θεωρείται ότι τυποποιεί τη στάση του 
∆ιαφωτισµού. Ο Diderot, µε τη βοήθεια αρχικά του d� Alembert, αφιέρωσε το 
µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στην παραγωγή αυτής της πελώριας επιτοµής 
γνώσεων, που συµπεριελάµβανε δεκαεπτά τόµους µε κείµενα και επτά µε 
πίνακες. Τα αντικείµενα του Diderot ήταν πολλαπλά. Στο πρώτο µέρος της η 
Εγκυκλοπαίδεια είχε σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες σαν µια αποθήκη 
τεχνολογικών πληροφοριών που θα µπορούσαν έτσι να διατηρηθούν, να 
διαδοθούν και να χρησιµεύσουν σαν βάση για την παραπέρα εξέλιξη. Καθώς 
ο ∆ιαφωτισµός ήταν µια προσπάθεια να υποκατασταθεί µε την εµπειρική 
γνώση η παραδοσιακή πρακτική και πίστη, οτιδήποτε ήταν «επιστηµονικό» και 
βοηθούσε το άτοµο να καταλάβει, ανταποκρινόταν στο σκοπό του. Η απλή 
διάδοση πληροφοριών που ήταν ακριβείς και σύγχρονες αποτελούσε 
σηµαντική βαθµίδα στον αγώνα της γνώσης ενάντια στην αµάθεια. Και φυσικά 
ήταν και περισσότερο από αυτό. Η Εγκυκλοπαίδεια ήταν επίσης µια ανθολογία 
µε «φωτισµένες» γνώµες πάνω στην πολιτική, τη φιλοσοφία και τη θρησκεία, 
έστω και αν χρειάστηκε να αλλάξουν πρόσωπο οι συντάκτες τους προκειµένου 
να κλείσουν τα µάτια των κάπως αργόστροφων λογοκριτών. Ο αυστηρά 
περιορισµένος αριθµός συντακτών διασφάλιζε ότι δεν θα εκφραζόταν 
οποιαδήποτε αιρετική άποψη και υπήρχε επαρκής οµοφωνία όσον αφορά τον 
ορθολογιστικό και εµπειρικό τρόπο προσέγγισης προκειµένου να εξασφαλι-
σθεί κάποιος βαθµός ταυτότητος όσον αφορά τους προς υλοποίηση στόχους. 
Όλη η δουλειά ήταν λογικά τυπική, ανάλογη µε το γενικό ρεύµα των 
αντιλήψεων που προβάλλονταν µέσα από το όνοµα του ∆ιαφωτισµού. Ήταν 
επίσης το προϊόν µιας εποχής και κερδοφόρα απόπειρα στην έκδοση. Τα 
4000 αντίτυπα της Εγκυκλοπαίδειας ήταν ευρέως διαδεδοµένα σε ολόκληρη 
τη Γαλλία, αν και η αρχική τιµή συνδροµής των 28 λιβρών (περίπου 14 λιρών) 
περιόρισε την κυκλοφορία της ακόµα και ανάµεσα στους εµπόρους.  

N. Hampson, Ο ∆ιαφωτισµός, σσ. 101-102 
 
Με αφετηρία το παράθεµα να συζητήσετε στην τάξη για την Εγκυκλοπαίδεια 
και τη συµβολή της στη διάδοση των ιδεών του ∆ιαφωτισµού. 
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� Εργασία για το σχολείο 

 
ΠΗΓΗ 1 
Οι αντιλήψεις των ∆ιαφωτιστών σχετικά µε την πρόοδο του ανθρωπίνου γένους 

«... οι άνθρωποι του ∆ιαφωτισµού στην ουσία οµόφωνα δυσφηµούσαν τον 
Μεσαίωνα. Ολόκληρη η περίοδος από την κατάρρευση της Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας στη δύση µέχρι το 16ο αιώνα έτεινε να αποπεµφθεί σαν 
περίοδος φτώχειας, καταπίεσης, άγνοιας και σκοταδισµού, «αιώνες αδράνειας 
των µοναχών, όταν όλος ο κόσµος φαίνεται ότι έχει αποκοιµηθεί», όπως το 
θέτει ο Fielding. 
........................................................................................................................... 
Ο Condorcet επρόκειτο να εξηγήσει στο έργο του «Esquisse d� un tableau 
historique de progres de l� esprit humain� (1794) πως η πρόοδος της 
τεχνολογίας, µε τη µορφή της πυρίτιδας και της τυπογραφίας, είχε βάλει ένα 
τέλος στους αιώνες της βαρονικής καταπίεσης και της εκκλησιαστικής 
προκατάληψης και έδινε τόπο στη γέννηση του µοντέρνου κόσµου, που για 
τους περισσότερους Γάλλους άρχιζε µε τον Ερρίκο τον IV (1589-1610). Oι 
γνώµες πάνω στο πώς έπρεπε κανείς να θεωρήσει το πρόσφατο µέλλον 
διέφεραν. 
...........................................................................................................................
Όταν ήλθε η στιγµή να µελετήσουν το µέλλον, οι Γάλλοι συγγραφείς 
τουλάχιστον ήταν παράξενα απαισιόδοξοι. Έως και το τελευταίο τέταρτο του 
αιώνα δεν υπήρχε πολλή εµπιστοσύνη στην πρόοδο σ� οποιοδήποτε επίπεδο. 
Οι κυκλικές θεωρίες της ιστορίας ήταν κοινές και αφού η τρέχουσα εποχή 
εθεωρείτο σαν ένα σηµείο που µεσουρανούσε, πολλοί είχαν τη τάση να 
νοµίζουν ότι ο δρόµος προς τα εµπρός θα ήταν επίσης δρόµος προς τα κάτω. 
..........................................................................................................................
Ωστόσο, αβέβαιοι για το µέλλον της ανθρωπότητας, οι µορφωµένοι δεν είχαν 
καµία αµφιβολία ότι οι ίδιοι ζούσαν µέσα σ� ό,τι είχαν περιγράψει σαν siecle de 
lumieres, an Aufklärung ή εποχή του ∆ιαφωτισµού. ∆εν τους φαινόταν αναίτιο 
το γεγονός  ότι η ανθρωπότητα απελευθερωνόταν επιτέλους, εµφανώς από τις 
προκαταλήψεις και δεισιδαιµονίες της που είχαν προξενήσει µια τέτοια τυφλή 
σκληρότητα στο παρελθόν». 

N. Hampson, Ο ∆ιαφωτισµός, σσ. 172-174 
 
ΠΗΓΗ 2 
Υπήρχε µια εκπληκτική οµοφωνία, για µια εποχή που γενικά θεωρείται εποχή 
«λογικής», ότι η νόηση ήταν ένα αµβλύ και λαθεµένο όργανο για την 
εξερεύνηση της ανθρώπινης εµπειρίας και  ένας κακόπιστος οδηγός στη λύση 
των ηθικών προβληµάτων. Αυτή η στάση προσδιορίστηκε καθαρά από τον 
Marivaux στη νουβέλα του «La Vie de Marianne� (1736-41). 
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..........................................................................................................................
Oι αµφιβολίες του Marivaux ως προς την παντογνωσία της λογικής επρόκειτο 
να ληφθούν υπόψη µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τους συγγραφείς 
διαφορετικών σχολών. Η Marianne από µόνη της έδωσε τον τόνο: «Σε ό,τι µε 
αφορά, πιστεύω ότι µόνο το συναίσθηµα µπορεί να µας δώσει υπεύθυνες 
πληροφορίες για τους εαυτούς µας και ότι δεν πρέπει να έχουµε τόσο µεγάλη 
εµπιστοσύνη σε ό,τι ο νους µας διαστρεβλώνει διευκολύνοντάς τους, γιατί 
φαίνονται µεγάλοι ονειροπόλοι».  
Αυτή η τάση έγινε το θέµα για πολλές ηθικολογίες. Ο Diderot  ισχυριζόταν: 
«είναι λάθος να καταλογίζουµε τα εγκλήµατα των ανθρώπων στα πάθη τους: 
το λάθος βρίσκεται στις εσφαλµένες τους κρίσεις. Τα πάθη πάντοτε µας 
εµπνέουν σωστά γιατί µας εµπνέουν µόνο την επιθυµία για ευτυχία. Το πνεύµα 
µάς αποπλανά και µας αναγκάζει να παίρνουµε λαθεµένους δρόµους». Ο 
χριστιανός Burke  συµφώνησε: «οι άνθρωποι συχνά δρουν µε αφετηρία τα 
συναισθήµατά τους και µετά αυτοί οι ίδιοι µε δυσκολία λογικεύονται στο όνοµα 
κάποιων αρχών». Ο Parson Sterne εφάρµοσε την ίδια κρίση για τον εαυτό 
του. «Μπορώ µε ασφάλεια να πω για τον εαυτό µου ότι δεν ήµουνα ποτέ 
ικανός να υπερνικήσω ούτε ένα κακό αίσθηµα στην καρδιά µου τόσο 
αποφασιστικά όσο κτυπώντας µε κάποιο ευγενικό αίσθηµα όσο πιο γρήγορα 
µπορούσα ώστε να το πολεµώ πάνω στο δικό του έδαφος». Ο Γάλλος 
ηθικολόγος Chamfort, προς το τέλος του αιώνας, εξέφρασε την παρόµοια 
άποψή του µε τους ψευδοανθρωπολογικούς όρους που είχε εκλαϊκεύσει ο 
Rousseau. «Στην παρούσα κατάσταση της κοινωνίας, ο άνθρωπος µου 
φαίνεται πως είναι περισσότερο διεφθαρµένος εξαιτίας του νου και όχι εξαιτίας 
των παθών του. Τα πάθη του (εννοώ εκείνα που ανήκουν στον πρωτόγονο 
άνθρωπο) έχουν διατηρηθεί µέσα στην κοινωνική τάξη όσο παραµένουν 
ακόµα κοµµάτια της φύσης».  
..........................................................................................................................
Ο Καντ συχνά θεωρείται ως ο φιλόσοφος που συγκέντρωσε τα επιτεύγµατα 
του ∆ιαφωτισµού, καθόρισε τα όρια της εµπειρικής γνώσης και έβαλε τα 
θεµέλια για την καθαρή λογική και για τις περιοχές της ηθικής πέρα από τις 
απλές εµφανίσεις του κόσµου των φαινοµένων. 
........................................................................................................................... 
Ίσως είχε στο νου του τον Rousseau όταν έγραφε σ� ένα από τα πρώτα του 
δοκίµια του 1764, «στην εποχή µας είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι 
έχουν αρχίσει να βλέπουν ότι, ενώ η δύναµη που αποκαλύπτει την αλήθεια 
είναι η γνώση, εκείνη ου αντιλαµβάνεται το καλό είναι το αίσθηµα και αυτά τα 
δύο δεν πρέπει να συγχέονται µεταξύ τους». 

N. Hampson, ο ∆ιαφωτισµός, σσ. 221, 222, 223, 226, 227. 
 

− Με αφετηρία τα παραπάνω κείµενα και τις σχετικές πληροφορίες του 
σχολικού βιβλίου, να συζητήσετε για τις αντιλήψεις των ∆ιαφωτιστών 
σχετικά µε την πρόοδο του ανθρωπίνου γένους (ιδέα της διαρκούς 
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προόδου της ανθρωπότητας µέσα από τον Ορθό λόγο και ο αντίλογός 
της). 

� Εργασία για το σχολείο 

 
ΠΗΓΗ 1 

ΕΙΚΟΝΑ 1 

 

Μπρέγκελ, Ο χορός των χωρικών, 1565-1566, 
Βιέννη, Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης (σχολικό βιβλίο, σ. 82) 

 
ΠΗΓΗ 2 

ΕΙΚΟΝΑ 2 

 

Ο ευγενείς διασκεδάζουν.  
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Σκηνή από επίσηµο δείπνο, χαρακτηριστικό δείγµα της κουλτούρας  
των καλών τρόπων (σχολικό βιβλίο, σ. 92) 

ΠΗΓΗ 3 
Παράθεµα: «Οι αυλικοί τρόποι» (σσ. 91-92 του σχολικού βιβλίου) 
 
ΠΗΓΗ 4 
Σε κάθε κοινωνικό στρώµα ο τοµέας της συµπεριφοράς, ο οποίος είναι ο 
ζωτικότερος για τα µέλη του ανάλογα µε τη λειτουργία τους διαµορφώνεται 
προσεκτικότερα και εντονότερα µε βάση ορισµένο πρότυπο. Η ακρίβεια µε την 
οποία τα µέλη της αυλικής κοινωνίας διαµορφώνουν κάθε κίνηση του χεριού 
στη διάρκεια του φαγητού, κάθε πράξη που εγγίζει την εθιµοτυπία ή ακόµα και 
τον τρόπο της οµιλίας τους, αντιστοιχεί στη σηµασία που έχουν για τον αυλικό 
όλες αυτές οι δραστηριότητες τόσο ως µέσο διάκρισης από τους κάτω, όσο και 
ως εργαλεία στον ανταγωνισµό µε στόχο την εύνοια του βασιλιά. Η καλαίσθητη 
διευθέτηση του σπιτιού ή του κήπου, η �ανάλογα µε τη µόδα- περισσότερο 
επιδεικτική ή περισσότερο οικεία διακόσµηση των δωµατίων, η πνευµατώδης 
διεξαγωγή µιας συζήτησης ή ακόµα και µιας ερωτικής υπόθεσης �όλα αυτά 
στην αυλική φάση δεν συνιστούν µόνον ευχάριστες ιδιωτικές τέρψεις 
µεµονωµένων ανθρώπων, αλλά ζωτικές επιταγές της κοινωνικής τους θέσης. 
Συγκαταλέγονται στις προϋποθέσεις για την απόκτηση του σεβασµού των 
άλλων, της κοινωνικής επιτυχία στην αστική κοινωνία. 
Στο 19ο αιώνα, καθώς στη λειτουργία του ανωτέρου στρώµατος ανέρχονται 
αστικά στρώµατα που ασκούν ορισµένο επάγγελµα, όλα αυτά παύουν να είναι 
στο επίκεντρο των µορφοποιητικών τάσεων της κοινωνίας. Η απόκτηση 
χρηµάτων και το επάγγελµα συνιστούν τώρα τα πρωταρχικά πεδία ανάπτυξης 
των κοινωνικών καταναγκασµών, οι οποίοι διαµορφώνουν τα άτοµα σύµφωνα 
µε ορισµένα πρότυπα· και τα πλείστα από όσα δικαιώνουν την υπόσταση των 
µελών της αυλικής κοινωνίας και γι� αυτό είχαν υποβληθεί σε ιδιαίτερα εντατική 
επεξεργασία, πέρασαν τώρα ως επί το πλείστον σε µία σφαίρα, η οποία 
έµµεσα µόνον και δευτερευόντως ορίζει την κοινωνική θέση των ατόµων. Οι 
τύποι της κοινωνικότητας, η διακόσµηση ενός σπιτιού, η εθιµοτυπία κατά τις 
επισκέψεις ή η τελετουργία του φαγητού περνούν στη σφαίρα της ιδιωτικής 
ζωής. ∆ιατηρούν πιο έντονα τη λειτουργία τους ως θεµέλιο της κοινωνικής 
υπόστασης στην κοινωνία εκείνη, όπου παρά την άνοδο αστικών στοιχείων, τα 
αριστοκρατικά µορφώµατα επιβίωσαν περισσότερο και µε µεγαλύτερη 
ζωντάνια: στην Αγγλία. 
........................................................................................................................... 
Ό,τι διαµορφώθηκε αρχικά µε τη µορφή της «κοινωνικής κοσµιότητας» 
(�civilité�), διατηρήθηκε και µεταφέρθηκε (τροποποιηµένο ανάλογα µε την 
ιδιαίτερη θέση των φορέων του) σε ό,τι ονοµάστηκε «πολιτισµός» ή, 
ακριβέστερα, «πολιτισµένη συµπεριφορά».  

Ν. Ελίας, Η εξέλιξη του πολιτισµού, τ. 2, Νεφέλη, Αθήνα 1997, σσ. 342, 343, 345. 
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− Αφού παρατηρήσετε τις εικόνες και µελετήσετε προσεκτικά τα παραθέ-
µατα, να σχολιάσετε τη φράση του σχολικού βιβλίου (σ. 93): «Η διάκριση σε 
ό,τι αφορά τη συµπεριφορά υπογράµµιζε την κοινωνική διαστρωµάτωση». 

� Εργασία για το σχολείο 

 
ΠΗΓΗ 1 

Γαλλική Ευρώπη και Εθνικές Αντιδράσεις 
Η αδιαφιλονίκητη ηθική και πνευµατική υπεροχή της Γαλλίας διαρκεί ως το 
1760. Προέρχεται αναµφίβολα από το γόητρο που διέθετε η γαλλική ισχύς σ� 
ολόκληρη την Ευρώπη από την εποχή του Λουδοβίκου Ι∆΄. Οι πολυάριθµοι 
άλλοι µετανάστες που πήγαιναν να εγκατασταθούν στην Ευρώπη, είτε ως 
αποτέλεσµα της δηµογραφικής πίεσης στη Γαλλία είτε λόγω των θρησκευτικών 
διώξεων, συντελούσαν  στη διάδοση αυτής της προτίµησης για τα γαλλικά 
πράγµατα και αυτής της γνωριµίας µε τη Γαλλία. 
Η υπεροχή οφείλεται επίσης στη γενικευµένη χρήση της γαλλικής γλώσσας 
από τις καλλιεργηµένες τάξεις της Ευρώπης. Η Μαρία Θηρεσία της Αυστρίας, 
ο Φρειδερίκος Γουλιέλµος Β΄ της Πρωσίας και η αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄ η 
Μεγάλη της Ρωσίας µιλούν άπταιστα τα γαλλικά και τα χρησιµοποιούν τόσο 
στις επίσηµες πράξεις και τη διπλωµατική αλληλογραφία τους όσο και στις 
προσωπικές επιστολές τους. Ο βασιλιάς της Πρωσίας διατάζει να συντάσσο-
νται στα γαλλικά τα υποµνήµατα της Ακαδηµίας του Βερολίνου: «Οι ακαδηµίες, 
για να είναι χρήσιµες, πρέπει να κοινοποιούν τις ανακαλύψεις τους στην 
οικουµενική γλώσσα, και αυτή η γλώσσα είναι τα γαλλικά». Το 1767 ο 
Βολταίρος υπογράµµιζε ότι «η γλώσσα µας µιλιέται στη Βιέννη, το Βερολίνο, 
τη Στοκχόλµη, την Κοπεγχάγη, τη Μόσχα. Είναι η γλώσσα της Ευρώπης». Τα 
λογοτεχνικά έργα πρέπει να µεταφράζονται στα γαλλικά ώστε να διαβάζονται 
στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. 
Η υπεροχή οφείλεται ακόµη στην παγκόσµια αναγνωρισµένη αξία των Γάλλων 
συγγραφέων του 17ου αιώνα. ∆εν περιορίζεται όµως στη λογοτεχνία και τη 
γαλλική γλώσσα. Η Ευρώπη ακολουθεί επίσης τη γαλλική σχολή σ� ό,τι αφορά 
την αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική ή τη µουσική.  
Στο εξής τούτη η υπεροχή είναι πλήρως αποδεκτή. Πρεσβευτής στο Παρίσι, ο 
Ναπολιτάνος µαρκήσιος Καρατσιόλο γράφει: «Παρίσι, πρότυπο των ξένων 
κρατών, ή η γαλλική Ευρώπη» (1776), ενώ η Ακαδηµία του Βερολίνου 
προτείνει ως θέµα διαγωνισµού τη διερεύνηση των λόγων στους οποίους 
οφείλεται η οικουµενικότητα της γαλλικής γλώσσας και στεφανώνει τον 
συγγραφέα Ριβαρόλ του οποίου ο λόγος περιλαµβάνει φράσεις όπως η 
ακόλουθη: «Φαίνεται να έχει έρθει η εποχή που θα λέµε «ο γαλλικός κόσµος», 
όπως άλλοτε «ο ρωµαϊκός κόσµος». 

S. Berstein � P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τ. 1, σ. 467 
 
ΠΗΓΗ 2 
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Η Γαλλία στο τέλος του 18ου αιώνα 
(Από το βιβλίο Νεωτερική Γεωγραφία των Γρ. Κωσταντά � ∆ανιήλ Φιλιππίδη, 1791) 

«Οι Φραντζέζοι είναι από τα πρώτα πολιτισµένα έθνη της Ευρώπης, είναι 
ευγενικοί, φιλοπροσήγοροι, φιλοµαθείς, φιλότιµοι, θερµοί, σπλαχνικοί, εύκολοι 
εις λογισµούς ανθρωπίνους, φιλήδονοι, φιλοθεάµονες, ελαφροί, και αυτό η 
ελαφρότης λέγω, τους είναι παλαιό· κούφοι Κέλτοι και Σύροι και Καρχηδόνιοι 
λέγει ένας παλαιός λόγος· ωστόσο από το ελαφροί και το βαρείς είναι πολλά 
καλύτερο· διατί οι ελαφροί είναι σπλαχνικότεροι, και τι το όφελος αν οι βαρείς 
είναι σκεπτικότεροι και τυραννικοί· οι ελαφροί είναι φίλοι, και οι βαρείς 
τύραννοι της ανθρωπότητος· βαρείς ήταν οι παλαιοί Λακεδαιµόνιοι και 
Ρωµάνοι, βαρείς είναι τώρα οι Εγγλέζοι, τύραννοι της ανθρωπότητος και οι 
τρεις. Οι Φραντζέζοι αγαπούν περισσότερο εκείνα όπου δίνουν κρότο, εκείνα 
που φαντάζουν, εκείνα όπου ξιπάζουν, και ευδοκιµούν εις αυτά· αι επιθυµίαις 
τους, τα έθιµά τους, αι γνώσεις τους, η γλώσσα τους, όλα έγιναν κοινά· παντού 
σχεδόν αγαπούν και φιλοτιµούνται να τρώγουν, να πίνουν, να περιπατούν, να 
συναναστρέφωνται, να φορούν, να µιλούν Φραντζέζικα». 

Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, Γ΄ Γυµνασίου, 1998, σ. 80 
 
ΠΗΓΗ 3  
Το κοσµοπολιτικό πνεύµα και η πνευµατική υπεροχή της Γαλλίας επίσης 
προσκρούουν σε εθνικιστικές αντιδράσεις που εκδηλώνονται κατά πρώτο λόγο 
στο πεδίο της λογοτεχνίας. Εναντίον της εισβολής της γαλλικής γλώσσας και 
λογοτεχνίας αξιώνεται η υπεράσπιση των εθνικών γλωσσών, του εθνικού 
γούστου, του εθνικού παρελθόντος. Η γαλλική λογοτεχνία κατακρίνεται για τον 
τεχνητό και µάλιστα ανήθικο χαρακτήρα της. Έτσι οι Άγγλοι και κυρίως οι 
Γερµανοί αναπτύσσουν µια εθνική λογοτεχνία τα θέµατα της οποίας επιλέγουν 
από το δικό τους παρελθόν. Ο Γερµανός Χέρντερ διακηρύσσει ότι έφτασε η 
ώρα της γερµανικής λογοτεχνίας. Ο Γκαίτε, που ήταν κάποτε γεµάτος 
ενθουσιασµό για την Ευρώπη, διαλέγει από τη γερµανική ιστορία το θέµα του 
πρώτου θεατρικού του έργου: Γκετς φον Μπερλίχινγκεν (Goetz von 
Berlichingen, 1773) και διορθώνει το Ηµερολόγιο ταξιδίου στην Ιταλία 
(Tagebuch eines Reises in Italia) αντικαθιστώντας τις ξένες λέξεις µε 
γερµανικές. 
Μια παρόµοια κίνηση λαµβάνει χώρα στην Ιταλία, όπου η ρωµαϊκή ιστορία 
ανακτά την εύνοια του κοινού και όπου ο ποιητής Αλφιέρι καλεί τους Ιταλούς 
να ξαναβρούν, µε τα όπλα στο χέρι, το ρωµαϊκό µεγαλείο. Τέλος στην Ισπανία 
ο ιησουίτης πατήρ Φρανθίσκο δε Μασντέν δηµοσιεύει στα ισπανικά µια ιστορία 
της χώρας του που εξαίρει το περασµένο µεγαλείο της (1783). 
........................................................................................................................... 
Από το 18ο αιώνα, στο πλαίσιο της πολιτιστικής αντίδρασης εναντίον της 
γαλλικής υπεροχής, ένα αντιδραστικό και προροµαντικό ρεύµα αρχίζει να 
εκδηλώνεται. Θεωρεί το έθνος κληροδότηµα της ιστορίας που δεν οφείλεται 
τίποτα στη βούληση των ανθρώπων και επιβάλλεται σε όλους. Έτσι, για το 
φιλόσοφο Χέρντερ, το έθνος εµφανίζεται ως έµβιο ον, διαφορετικό από τα 
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άλλα, γεννηµένο από µια ζωτική δύναµη που εκφράζεται µέσω των µύθων, 
των παραδόσεων, του εθνικού παρελθόντος, της γλώσσας, της µουσικής, µε 
µια λέξη της κουλτούρας. Μ� αυτή την έννοια, το εθνικό αίσθηµα (το 
Volksgeist) αποτελεί το θεµέλιο του έθνους. Ωστόσο νοµοµαθείς και 
φιλόσοφοι, όπως ο Φίχτε ή ο Χέγκελ, θεωρούν ότι η πραγµάτωση της 
ενότητας του έθνους ανήκει στο κράτος και όχι στην κοινότητα των πολιτών. 

S. Berstein � P. Milza, ό.π., σσ. 470, 520-521 
 

− Με αφετηρία τις πηγές να συζητήσετε για τους παράγοντες που επέβαλαν 
την κυριαρχία της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό πολιτισµικό χώρο για δύο 
περίπου αιώνες και για τις εθνικιστικές αντιδράσεις εναντίον της γαλλικής 
υπεροχής. 
 
 

� Εργασία για το σχολείο 

 
ΠΗΓΗ 1 

ΕΙΚΟΝΑ 

 

Αλληγορικό πορτρέτο της Ευρώπης.  
Η Ευρώπη έχει πλέον ταυτιστεί µε τον πολιτισµό.  

Ρίτσαρντσον, Εικονογραφία, 1776 (σχολικό βιβλίο, σ. 90) 
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ΠΗΓΗ 2 
ΕΙΚΟΝΑ 

 

Γυναικεία µορφή που παριστάνει την Ευρώπη.  
Σχέδιο Φίλιπ Γκέιλ γύρω στα 1580 (σχολικό βιβλίο, σ. 99) 

 
ΠΗΓΗ 3 

ΕΙΚΟΝΑ 

 

Μία ακόµα παράσταση της Ευρώπης ως βασίλισσας.  
Σχέδιο του Σεµπάστιαν Μύνστερ (σχολικό βιβλίο, σ. 100) 
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ΠΗΓΗ 4 
Προσπάθεια ορισµού της Ευρώπης 

Τα λεξικά παρέχουν µια πρώτη ιδέα της Ευρώπης και ξέρουµε ότι τα έργα 
αυτού του είδους πολλαπλασιάζονται στο τέλος του 17ου αιώνα και στον 
αιώνα που ακολουθεί ... Το ενδιαφέρον των λεξικών δεν βρίσκεται τόσο στην 
απαρίθµηση των αυτοκρατοριών, των βασιλέων, των πριγκηπάτων, των 
δηµοκρατιών, που µοιράζονται την πολιτική γεωγραφία της Ευρώπης... αλλά 
µάλλον στη δυνατότητα να ανακαλύψει κανείς τις αξιολογικές κρίσεις, που 
υπονοούσαν αυτές οι συνοπτικές παρατηρήσεις. Απ� αυτά λοιπόν εξάγεται η 
ιδέα της υπεροχής της Ευρώπης, της οποίας τα πλεονεκτήµατα ξεπερνούν 
αυτά όλων των άλλων ηπείρων...  
Ακόµα και στο 18ο αιώνα ενώ η ιδέα της Ευρώπης συνεχίζει να χάνει το 
θρησκευτικό της χαρακτήρα, καινούργιες ιδέες � δυνάµεις αναφαίνονται µε το 
∆ιαφωτισµό. ∆εν καταργούν την ανωτερότητα και τη συνείδηση αυτής της 
ανωτερότητας στους Ευρωπαίους, αντίθετα µάλιστα. Ο όρος «πολιτισµός», 
που περικλείει τις έννοιες της προόδου, του ιδανικού που πρέπει να διαδοθεί 
σ� αυτούς που ο ∆ιαφωτισµός δεν άγγιξε ακόµα, της εξέλιξης µιας 
αναπόφευκτης ιστορικής πορείας, της ερµηνείας του «γίγνεσθαι» της 
ανθρωπότητας, αφορά κατ� εξοχή την Ευρώπη και µόνον αυτή. 
........................................................................................................................... 
Αυτή την ευρωπαϊκή υπερηφάνεια ο Αβραάµ Bosse την είχε εκφράσει 50 
χρόνια νωρίτερα σε µια χαλκογραφία. Ενώ είχε απεικονίσει την Αφρική µε µια 
νέγρα µε οµπρέλα, µικρό πανί στα πόδια και ένα ελέφαντα, την Ασία, µε µία 
Ανατολίτισσα µ� ένα λιβανιστήρι και µια καµήλα ή ακόµα την Αµερική µε µια 
άγρια µε φόρεµα από φτερά, η Ευρώπη, από τη γλυφίδα του, είχε πάρει τη 
µορφή µιας άσπρης βασίλισσας, µε σκήπτρο, κορώνα και βασιλικό µανδύα, 
που συνοδευόταν από τη λεζάντα: «... στη χώρα µου βασιλεύουν οι πιο 
σπουδαίοι ηγεµόνες που υπάρχουν στον κόσµο». 

J. Bérenger � Y. Durand, Η Ευρώπη από το 1660 µέχρι το 1789  
[στη σειρά: Γενική Ιστορία της Ευρώπης, διευθυντές της έκδοσης:  

G. Livet - R. Mousnier], τ. ∆΄, µτφρ. Α. Τριανταφύλλου, εκδ. Παπαζήση,  
Αθήνα 1990, σσ. 139, 140, 143, 150, 151 

 

− Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο του παραθέµατος και τις 
πληροφορίες του σχολικού βιβλίου, να προσδιορίσετε στις παραστάσεις 
της Ευρώπης που παρατίθενται, τα στοιχεία εκείνα που µαρτυρούν τη 
διαφοροποίηση η οποία σηµειώνεται στο περιεχόµενο του όρου Ευρώπη 
από την Αναγέννηση και µετά.  
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� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία  

 
Σε αρκετά αρχαία ελληνικά κείµενα βρίσκουµε αναφορές στο θέµα της γένεσης 
και της εξέλιξης του πολιτισµού: 

 
• Αισχύλου, Προµηθέας ∆εσµώτης, στ. 448-506 
• Σοφοκλέους, Αντιγόνη, 1ο στάσιµο στ. 332-375) 
• Ευριπίδη, Ικέτιδες, στ. 195 κ.ε. 
• Πλάτωνος, Πρωταγόρας, κεφ. ΙΑ΄ - ΙΓ΄ (βλ. σχετικά και το τεύχος του Κ.Ε.Ε.: 

Αξιολόγηση των µαθητών της Β΄ Λυκείου στην αρχαία ελληνική Γραµµατεία: 
Πλάτωνος Πρωταγόρας, Αθήνα 1998, σσ. 51-78) 

• Ησιόδου, Έργα και Ηµέραι, στ. 109-201 
• Πλάτωνος, Πολιτικός, 269c.  

 
Αφού µελετήσετε τα κείµενα: 
α) Να παρουσιάσετε τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων για την 
εξέλιξη του πολιτισµού.  

β) Να συγκρίνετε τις αντιλήψεις αυτές µε τις αντιλήψεις των φιλοσόφων του 
Γαλλικού ∆ιαφωτισµού για την πρόοδο και την εξέλιξη του ανθρωπίνου 
πνεύµατος. 
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