
º›ÏË Ì·ı‹ÙÚÈ·, Ê›ÏÂ Ì·ıËÙ‹,

Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μαθήματος της

Ιστορίας της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου, προσφέροντας μια συστηματική παρουσίαση των διδα-

σκόμενων ιστορικών περιόδων. 

Γι’ αυτό, ακολουθώντας την ύλη του σχολικού βιβλίου και με οδηγό το βιβλίο του κα-

θηγητή, το βιβλίο σε κάθε ενότητα περιλαμβάνει: 

✓ Σχεδιάγραμμα της ιστορικής αφήγησης 

✓ Ανάπτυξη των βιβλιογραφικών πηγών του σχολικού βιβλίου 

✓ Ανάλυση των εικονογραφικών πηγών του σχολικού βιβλίου 

✓ Aπαντήσεις στις Aσκήσεις – Δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου 

✓ Eρωτήσεις κατανόησης, οι απαντήσεις των οποίων βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Θεωρώντας τη γνώση του ιστορικού παρελθόντος χρήσιμη για την κατανόηση του πα-

ρόντος και παράλληλα γόνιμη και μαγευτική διαδικασία, η οποία στηρίζεται περισσότερο

στην κατανόηση και τον συσχετισμό των ιστορικών γεγονότων και των συγκυριών παρά

στην αποστήθιση, ευελπιστούμε αυτό το βιβλίο να αποτελέσει ένα ουσιαστικό και ωφέλι-

μο εφόδιο για τη γνωριμία σου με τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία. 

Κατερίνα Πάπαρη 
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H E¶OXH TOY ¢IAºøTI™MOY 1

α. Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα 

Η αγροτική – Κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα συντελέστηκαν στην Ευρώπη μεταβολές: 

επανάσταση ñ αύξηση του πληθυσμού.

ñ μεταβολές στην αγροτική οικονομία: 

α) δημιουργία μεγάλων αγροκτημάτων, 

β) εφαρμογή νέων μεθόδων καλλιέργειας, 

γ) επέκταση της χρήσης μηχανημάτων.

– Στόχος των μεταβολών ήταν να καλυφθούν οι ανάγκες του συνεχώς αυξα-

νόμενου πληθυσμού.

Η βιομηχανική – Η αύξηση της ζήτησης έφερε μεταβολές στη διαδικασία παραγωγής μεταποιη-

επανάσταση μένων προϊόντων, με κυριότερη τη χρήση νέων μηχανών με μεγάλες δυνα-

τότητες.

– Επιχειρηματίες: διέθεταν κεφάλαια.

– Χιλιάδες άνεργοι αγρότες είχαν καταφύγει στις πόλεις αναζητώντας εισόδημα.

– Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μεγάλων εργοστασίων, δηλαδή η εκβιο-

μηχάνιση (η γέννηση της βιομηχανίας).

– Την περίοδο 1750-1780, στη Μ. Βρετανία, οι μεταβολές αυτές αποτέλεσαν

την πρώτη φάση του φαινομένου που ονομάστηκε βιομηχανική επανάσταση.

Η ανάπτυξη α) Διεξαγωγή τριγωνικού εμπορίου ανάμεσα στην Ευρώπη, την Αφρική και την 

του εμπορίου Αμερική.

β) Διεξαγωγή εμπορίου στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής ηπείρου, που είχε ως

αποτέλεσμα τη συσσώρευση κεφαλαίων στα χέρια Ευρωπαίων επιχειρη-

ματιών.

Κοινωνικές – Η αστική τάξη (βιομήχανοι, τραπεζίτες, μεγαλέμποροι) ενίσχυσε τη θέση της.

μεταβολές – Οι αριστοκράτες προσπαθούσαν να διαφυλάξουν τα προνόμιά τους. Εξαί-
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Η πολιτική – Παρέμενε στάσιμη.

κατάσταση – Η εξουσία σε όλα τα κράτη της Ευρώπης ήταν συγκεντρωμένη στα χέρια του

βασιλιά (απόλυτη μοναρχία). Εξαίρεση αποτελούσε η Μ. Βρετανία, όπου

οι πιέσεις της αριστοκρατίας και των αστών είχαν οδηγήσει στα τέλη του

17ου αι. στην αναγνώριση ορισμένων πολιτικών δικαιωμάτων στα μέλη

των οικονομικά ισχυρότερων τάξεων.

Πρωτοπόροι – Ο Φράνσις Μπέικον (Βάκων) υποστήριξε ότι κάθε επιστημονική θέση πρέπει

να επαληθεύεται με πείραμα για να γίνεται αποδεκτή.

– Ο Ρενέ Ντεκάρτ (Καρτέσιος) τόνισε ότι η συστηματική αμφιβολία είναι ο μό-

νος δρόμος προς την αληθινή γνώση.

– Ο Τζον Λοκ διατύπωσε τη θέση ότι οι άνθρωποι έχουν απαραβίαστα φυσικά

δικαιώματα.

– Ο Ισαάκ Νεύτων, εφαρμόζοντας την επαγωγική μέθοδο (διανοητική πορεία

από το ειδικό στο γενικό), διατύπωσε τον νόμο της παγκόσμιας έλξης και

υποστήριξε ότι το Σύμπαν λειτουργεί με βάση φυσικούς νόμους.

Διαφωτισμός – Κίνημα που πρωτοεμφανίστηκε στην Αγγλία του τέλους του 17ου αι., κορυφώ-

θηκε στη Γαλλία του 18ου αι. και εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και έξω από αυτήν.

– Οι εκπρόσωποί του ονομάστηκαν φιλόσοφοι ή διαφωτιστές.

– Σημαντικότεροι ήταν οι Ρουσό, Βολτέρος, Ντιντερό, Μοντεσκιέ και Ντ’ Αλα-

μπέρ.

ρεση αποτέλεσε η Μ. Βρετανία, όπου οι αριστοκράτες είχαν αρχίσει να

ασχολούνται με τις νέου τύπου οικονομικές δραστηριότητες.

– Οι αγρότες ήταν η πλειονότητα του πληθυσμού.

– Τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα των πόλεων ζούσαν σε άσχημες συν-

θήκες.

Η πρόοδος – Είχε αρχίσει να γίνεται αισθητή από τον 17ο αι.

των φυσικών – Άνοιγε τον δρόμο για την απελευθέρωση από τις προλήψεις του Μεσαίωνα.

επιστημών – Διανοούμενοι, βασισμένοι στη λογική, επιχειρούσαν να ανακαλύψουν φυ-

σικούς νόμους που πίστευαν ότι διέπουν τη λειτουργία του κόσμου.

Οι θέσεις α) Η απόρριψη κάθε αυθεντίας.

Ευρωπαίων β) Η κριτική κάθε υφιστάμενης γνώσης.

διανοούμενων γ) Η αποδοχή της λογικής ως του μόνου ασφαλούς τρόπου ερμηνείας του κό-

του 17ου αι. σμου.

δ) Η πεποίθηση ότι ο άνθρωπος μπορεί να προοδεύει διαρκώς.

β. Το κίνημα του Διαφωτισμού 
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Τα φυσικά – Αποτέλεσαν θεμελιώδη πολιτική έννοια του Διαφωτισμού.

δικαιώματα – Ήταν από τις θέσεις-εβλήματα της αστικής τάξης.

– Για τους διαφωτιστές όλοι οι άνθρωποι έχουν ορισμένα δικαιώματα (ζωής,

ιδιοκτησίας, ισότητας απέναντι στον νόμο, ελευθερίας σκέψης και έκφρα-

σης) τα οποία δεν μπορεί να καταργήσει καμία εξουσία.

– Η ιδιαίτερη αναφορά στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας απηχούσε τις επιδιώξεις

της ανερχόμενης αστικής τάξης.

Η γενική – Όρος που προτεινε ο Ρουσό.

βούληση – Είναι η σύνθεση των ατομικών βουλήσεων μέσα από την οποία εκφράζεται

το δημόσιο συμφέρον.

– Η γενική βούληση εκφράζεται με τη συμμετοχή του λαού στη λήψη των απο-

φάσεων.

Η φωτισμένη – Οι θέσεις του Διαφωτισμού επηρέασαν την πολιτική πραγματικότητα του 

δεσποτεία 18ου αι.

Διαφωτισμός και – Ο Διαφωτισμός υπήρξε κίνημα βαθύτατα πολιτικό.

πολιτική – Μέσα απ’ αυτόν η κοινωνικά ανερχόμενη αστική τάξη διαμόρφωσε τα πολι-

τικά επιχειρήματα που ήταν αναγκαία για να διεκδικήσει συμμετοχή στη λήψη

πολιτικών αποφάσεων.

Το κοινωνικό – Θεωρία που διατυπώθηκε από τον Τζον Λοκ.

συμβόλαιο – Σύμφωνα με αυτή, τα άτομα δέχθηκαν να παραχωρήσουν ορισμένες από τις

ελευθερίες τους, προκειμένου να συμβιώσουν, και το κράτος εγγυήθηκε αυ-

τή τη συμφωνία (κοινωνικό συμβόλαιο).

– Αν το κράτος παραβεί τους όρους αυτού του κοινωνικού συμβολαίου και γί-

νει τυραννικό, τότε οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα της αντίστασης.

– Ο Ρουσό, ριζοσπαστικότερος, υποστήριξε ότι η πολιτική εξουσία πρέπει να

βρίσκεται στα χέρια του λαού και όχι κάποιου ηγεμόνα.

Η διάκριση – Σημαντική υπήρξε η συμβολή του Μοντεσκιέ.

των εξουσιών – Οι φορείς της εξουσίας θα πρέπει να είναι διαφορετικοί: 

α) Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από το σώμα που εφαρμόζει τους νόμους

(κυβέρνηση).

β) Η νομοθετική από το σώμα που θεσπίζει τους νόμους (βουλή).

γ) Η δικαστική από εκείνους που ελέγχουν την τήρηση των νόμων (δικαστές). 

– Οι υποστηρικτές της διάκρισης των εξουσιών πίστευαν ότι οι εκάστοτε φο-

ρείς της εκτελεστικής εξουσίας δεν θα συγκέντρωναν τόση δύναμη ώστε να

κάνουν κατάχρησή της.
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1. Nτεϊσμός: θρησκευτική και φιλοσοφική θεωρία που γνώρισε μεγάλη διάδοση μεταξύ των μορφωμένων
την εποχή του Διαφωτισμού. Κατά τον ντεϊσμό, ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου, αλλά δεν ρυθμίζει
την τύχη του και δεν παρεμβαίνει στις ανθρώπινες υποθέσεις. 

2. Μερκαντιλισμός (ή εμποροκρατία): οικονομική πρακτική που κυριάρχησε στην Ευρώπη από τον 16ο
έως και τον 18ο αιώνα και αξιολογούσε τον πλούτο μιας χώρας με κριτήριο τα αποθέματά της σε πολύτιμα
μέταλλα. Για τον μερκαντιλισμό, η αξία των εξαγωγών έπρεπε να είναι υψηλότερη από την αξία των εισαγω-
γών, ώστε με το πλεόνασμα να αγοράζονται πολύτιμα μέταλλα. Για να επιτευχθεί αυτό, το κράτος παρενέ-
βαινε δραστικά στην οικονομία επιδιώκοντας την αύξηση των εξαγωγών και τον περιορισμό των εισαγω-
γών (ενίσχυση εγχώριων βιομηχανιών, επιβολή υψηλών δασμών σε κάποια εισαγόμενα προϊόντα κτλ.). Η
πολιτική αυτή έθεσε σοβαρούς φραγμούς στην οικονομική δραστηριότητα των αστών. 

– Πολλές από αυτές τις θέσεις αποτελούν θεμέλια των σύγχρονων δημοκρατιών.

– Ορισμένοι μονάρχες εφάρμοσαν κάποιες από τις ιδέες του Διαφωτισμού

(περιορισμός των προνομίων των ανώτερων τάξεων, λήψη μέτρων κοινω-

νικής πρόνοιας, ενίσχυση των Γραμμάτων και των Τεχνών) για να κάνουν το

κράτος τους πιο αποτελεσματικό και να ισχυροποιήσουν την εξουσία τους.

– Αυτή η παραλλαγή απόλυτης μοναρχίας ονομάστηκε φωτισμένη δεσποτεία.

– Εκπρόσωποί της ήταν ο Φρειδερίκος Β′ της Πρωσίας, η Μαρία Θηρεσία της

Αυστρίας και ο γιος της Ιωσήφ, η Αικατερίνη Β′ της Ρωσίας.

– Η καταλυτική δύναμη των πολιτικών ιδεών του Διαφωτισμού έμελλε να φα-

νεί στις δύο μεγάλες επαναστάσεις του 18ου αιώνα, την αμερικανική και τη

γαλλική.

Διαφωτισμός και – Για τους διαφωτιστές η εκπαίδευση ήταν ένα από τα μέσα για τη διασφάλιση της

εκπαίδευση συνεχούς προόδου του ανθρώπου.

– Ο Ρουσό, στον Αιμίλιο, υποστήριξε ότι: 

α) η εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στην προσωπική αναζήτηση του διδα-

σκόμενου.

β) ο δάσκαλος δεν πρέπει να λειτουργεί ως αυθεντία.

γ) χρειάζεται μόνο να θέτει ερωτήματα και να οδηγεί τον μαθητή στην ανα-

κάλυψη απαντήσεων.

Διαφωτισμός και – Οι περισσότεροι διαφωτιστές υιοθετούσαν τον ντεϊσμό1, ενώ άλλοι ήταν ά-

θρησκεία θεοι.

– Όλοι ασκούσαν αυστηρή κριτική στην Καθολική Εκκλησία και την κατηγο-

ρούσαν για φανατισμό.

– Οι διαφωτιστές πίστευαν ότι μόνο η καθιέρωση της ανεξιθρησκίας θα

απάλλασσε τους ανθρώπους από τη μισαλλοδοξία.

Διαφωτισμός και – Γάλλοι οικονομολόγοι υποστήριξαν ότι η οικονομία θα πρέπει να αφεθεί να λει-

οικονομικός τουργήσει «φυσικά», δηλαδή δίχως τις κρατικές παρεμβάσεις του μερκαντι-

φιλελευθερισμός λισμού.2



1. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της εκβιομηχάνισης. [σελ. 10]

� Ποιες ήταν οι κοινωνικές επιπτώσεις από την εκβιομηχάνιση της παραγωγής κατά

τον 18ο αι.; 

� Ποιες ήταν οι οικονομικές επιπτώσεις της εκβιομηχάνισης τόσο για τους εργοστα-

σιάρχες όσο και για το εργατικό δυναμικό; 

� Οι κοινωνικές επιπτώσεις που επέφερε η εκμηχάνιση της παραγωγής, όπως προκύ-

πτει από την πηγή, εντοπίζονται στα χαμηλά ημερομίσθια, την ανεργία και την εκμε-

τάλλευση της παιδικής εργασίας. Με τη δημιουργία των εργοστασίων περιορίστη-
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∞Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘

Φυσιοκρατία – Αναπτύχθηκε στη Γαλλία.

– Κύριος εκπρόσωπος ήταν ο οικονομολόγος Κενέ.

Η Εγκυκλοπαίδεια – Οι ιδέες του Διαφωτισμού συνοψίσθηκαν στην Εγκυκλοπαίδεια.

– Ήταν συλλογικό έργο 33 τόμων.

– Σε αυτό οι διαφωτιστές παρουσίασαν όλες τις νέες γνώσεις, καθώς και τις νέ-

ες ιδέες και αντιλήψεις για διάφορα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και άλλα

θέματα.

– Πρωτεργάτες ήταν οι Γάλλοι διαφωτιστές Ντιντερό και Ντ’ Αλαμπέρ.

Η διάδοση των ιδεών – Οι διαφωτιστικές ιδέες διαδόθηκαν, αρχικά, στα ανώτερα μορφωμένα  κοι-

του Διαφωτισμού νωνικά στρώματα.

– Πολλές από αυτές έγιναν δημοφιλείς μέσα από την κυκλοφορία εκλαϊκευτι-

κών βιβλίων, τα οποία έφεραν σε επαφή ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας

με τον επιστημονικό λόγο.

– Σύντομα οι ιδέες αυτές διαδόθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη και έξω από

αυτήν.

Ο οικονομικός – Γεννήθηκε στην Αγγλία από την κριτική στον μερκαντιλισμό.

φιλελευθερισμός – Υποστήριζε ότι το κράτος δεν πρέπει να επεμβαίνει παρά ελάχιστα στην οι-

κονομική ζωή.

– Εισηγητής του ήταν ο Άνταμ Σμιθ με το έργο του Έρευνες για τη φύση και τα

αίτια του πλούτου των εθνών (1776).

– Η αντίληψη αυτή ονομάστηκε «φυσιοκρατία» και οι υποστηρικτές της «φυ-

σιοκράτες».



καν οι ανάγκες σε εργατικά χέρια και επιπλέον οι απαιτήσεις σε προσόντα ήταν μη-

δαμινές. Οι εργοδότες έτσι προτιμούσαν να προσλαμβάνουν ως ανειδίκευτους ερ-

γάτες γυναίκες και παιδιά, που εργάζονταν συνήθως από το πρωί μέχρι το βράδυ,

παράγοντας, στην προκειμένη περίπτωση, τεράστιες ποσότητες βαμβακερού υφά-

σματος, έναντι πενιχρής αμοιβής. Επιπλέον, η ελαχιστοποίηση ανάγκης εργατικών

χεριών σε αντίθεση με την προσφορά, καθώς πολλοί πρώην αγρότες κατέφευγαν

στα αστικά κέντρα αναζητώντας εισόδημα, μεγάλωναν τα ποσοστά ανεργίας. Τέ-

λος, η απασχόληση παιδιών στα εργοστάσια, που αποτελεί προέκταση της εκμετάλ-

λευσης της ανάγκης για εργασία, έθιγε το ζήτημα της εκμετάλλευσης της παιδικής ερ-

γασίας. Από τις κοινωνικές αυτές επιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι η εκμηχάνιση της

παραγωγής επέφερε την ολοένα μεγαλύτερη εξαθλίωση των ασθενέστερων κοι-

νωνικών στρωμάτων, ενώ απέφερε μεγάλο πλούτο στα χέρια των επιχειρηματιών. 

� Όπως παρατηρούμε από την πηγή, ο Άγγλος επιχειρηματίας ξεκίνησε την επιχείρησή

του με μηδαμινό κεφάλαιο («πέντε λίρες όλες κι όλες») και κατέληξε να κερδίζει τε-

ράστια ποσά, δημιουργώντας, έτσι, μια περιουσία που ξεπερνούσε τις είκοσι χιλιά-

δες λίρες. Με την εκτεταμένη χρήση των τεχνικών μέσων στη διαδικασία της παρα-

γωγής περιορίστηκε η χειρωνακτική εργασία και το κόστος παραγωγής, επιφέρο-

ντας ταυτόχρονα αύξηση της παραγωγής και του κέρδους. Οι υψηλοί αυτοί ρυθμοί

ανάπτυξης οδήγησαν σταδιακά στη βιομηχανική οικονομία εις βάρος του εργατικού

δυναμικού, που για αρκετά χρόνια θα εργαζόταν και θα ζούσε σε άθλιες συνθήκες

κλιμακώνοντας έτσι την κοινωνική αδικία και εκμετάλλευση. 

2. Ο ορθός λόγος εναντίον της προκατάληψης. [σελ. 11]

� Ποιες είναι οι απόψεις του Ντεκάρτ για τον ορθολογισμό και την αλήθεια έναντι

της προκατάληψης; 

Ο Ντεκάρτ (Καρτέσιος), θεμελιωτής

της φιλοσοφικής αμφιβολίας, στο έργο

του Λόγος Περί της Μεθόδου παρουσιά-

ζει την αμφιβολία ως βασική αρχή της

μεθόδου του. Σε αυτή την αρχή περι-

κλείεται όλη η σκέψη του φιλοσόφου

και η ανάπτυξη του επιστημονικού πνεύ-

ματος. Ο Ντεκάρτ διακήρυττε ότι ο άν-

θρωπος οφείλει να αμφιβάλλει για τα

πάντα και να μη δέχεται τίποτα ως αλη-

θινό αν δεν το ελέγξει πρώτα η λογική

του και δεν το επιβεβαιώσει ως αληθι-
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√ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 

√ Î·ÈÓÔÊ·Ó‹˜ ̄ ·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·Ô-

Î·Ï‡ÊıËÎÂ ÙÔ ÚÒÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· ̄ ¿ÚË

ÛÙÈ˜ ·ÏÏËÏ¤Ó‰ÂÙÂ˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜

ÚÔfi‰Ô˘˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÌË¯·ÓÈÎ‹˜.ΔÔÓ ·Ó¤-

‰ÂÈÍÂ ÛÂ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô Ë È‰ÈÔÊ˘˝· ÙÔ˘ ∫·ÚÙ¤ÛÈ-

Ô˘ Î·È ÙÔÓ fiÍ˘ÓÂ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘

¡Â‡ÙˆÓ· Î·È ÙÔ˘ §ÔÎ. √ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÍÔ‚¤ÏÈÛÂ

ÙË Ì·ÁÈÎ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜: ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ë ‡ÏË

ı· ̆ fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÎÚ·Ù›·. √ ÎfiÛÌÔ˜ ıÂˆÚÂ›

Ï¤ÔÓ ˆ˜ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ‰È¿ÓÔÈ· ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·Î·Ï‡-

„ÂÈ ÙÔ˘˜ ··Ú¿‚·ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ̆ ÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘



νό. Για να κατακτήσει ο άνθρωπος την αλή-

θεια και να θεμελιώσει την επιστήμη, πρέπει

να παραμερίσει τη βιαστική και άκριτη απο-

δοχή μιας θέσης και τις προκαταλήψεις του

και να δέχεται μόνο το εργαλείο που του

προσφέρει η λογική του. 

Ο Ντεκάρτ θεωρήθηκε πατέρας της νε-

ότερης φιλοσοφίας, επειδή εισήγαγε τη με-

θοδολογική αμφιβολία. Αίτημα του ορθού

λόγου είναι να μη γίνεται τίποτα αποδεκτό

που δεν θα θεωρείται εντελώς βέβαιο και

αναμφισβήτητο. Η αμφιβολία μάς απαλ-

λάσσει από τις προλήψεις και είναι το μέσο

για να φτάσουμε στη βέβαιη και αληθινή

γνώση. 

3. Διαφωτισμός και πολιτική. [σελ. 11]

α) Οι απόψεις του Τζον Λοκ.

Βλ. παρακάτω, απάντηση στην άσκηση 1 του σχολικού βιβλίου.

β) Οι απόψεις του Ζαν Ζακ Ρουσό.

Βλ. παρακάτω, απάντηση στην άσκηση 1 του σχολικού βιβλίου. 
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Â¿Ó ÙËÚÂ› ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜: ÂÊfiÛÔÓ ÂÏ¤Á¯ÂÈ

¿ÓÙÔÙÂ ÌÂ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÌÂ ÙÔ Â›Ú·Ì· Ù·

ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙË˜, ÎÈ

ÂÊfiÛÔÓ Ù· ıÂˆÚÂ› ¿ÓÙÔÙÂ ̂ ˜ ·Ï¤˜ ̆ Ôı¤ÛÂÈ˜.∏

ÂÈÛÙ‹ÌË ıÂÌÂÏÈÒıËÎÂ ÛÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·-

ÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Î·È ÙË˜ ÏÔÁÈÎ‹˜ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ÙÔÓ ̄ ·-

Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚÂ› ¤ÎÙÔÙÂ: ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ ÛÂ

·Ù‹ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿-

˙ÂÙ·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÌÂ Ù‡Ô˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜.ª¿ÏÈÛÙ·,Î·-

ıÒ˜ ÂÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¿ ÔÈ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜

ÙË˜, Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ·Ó·ÁfiÚÂ˘ÛÂ ÛÂ ̆ ¤ÚÙ·ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·

ÙË˜ Ó· ̄ ˆÚ¤ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ÂÍÈÛÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ

ÙÔ Û‡Ì·Ó.

G. Lefebvre, ∏ °·ÏÏÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÂÎ‰.ªπ∂Δ,

∞ı‹Ó· 2003,ÛÂÏ. 72

√ ƒÔ˘Ûfi Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ §fiÁÔ˜ ÂÚ› ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÙÂ¯ÓÒÓ

ªÂ fiÏË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô ƒÔ˘Ûfi Â› Ô¯ÙÒ ̄ ÚfiÓÈ· ¿ÊËÓÂ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·,

ÒÛÔ ,̆Î¿ÔÈ· Ì¤Ú· ÙÔ˘ 1749,Ë ̇ ˆ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏ·ÍÂ ‰ÚfiÌÔ.

μÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·ı’Ô‰fiÓ ÁÈ· ÙÈ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙË˜ μÂÓÛ¤Ó, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÂ› ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ¡ÙÈÓÙÂÚfi.√

¡ÙÈÓÙÂÚfi Â›¯Â Û˘ÏÏËÊıÂ› ‚¿ÛÂÈ ÌÈ·˜ lettre de cachet ÙË˜ ÂÚÈ‚fiËÙË˜ ‚·ÛÈÏÈÎ‹˜ ‰È·Ù·Á‹˜ ÁÈ· Ê˘Ï¿ÎÈ-

ÛË ̄ ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰›ÎË,ÏfiÁˆ ÙË˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ÌÈ·˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂ Ù›ÙÏÔ ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù˘-
ÊÏÔ‡˜ (ÚÔ˜ ÃÚ‹ÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‚Ï¤Ô˘Ó), ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÂ›¯Â fiÛ· ÔÈ ÏÔÁÔÎÚÈÙ¤˜ ı· ̄ ·Ú·ÎÙ‹ÚÈ-

˙·Ó ·ÛÂ‚Â›˜,·ıÂ˚ÛÙÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜.ªÂ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙfiÌÔ˘ ÙË˜ ∂ÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜ Â› ÙÔ˘ ÈÂ-

ÛÙËÚ›Ô ,̆Ô ¡ÙÈÓÙÂÚfi Â›¯Â ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË ·fi Î¿ÔÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ËıÈÎfiØ Ô

Î·Ï‡ÙÂÚfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜ (ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi),Ô ƒÔ˘Ûfi,‹Ù·Ó Ô ÈÔ Ù·ÎÙÈÎfi˜ ÂÈÛÎ¤ÙË˜ ÙÔ˘. «◊ÌÔ˘Ó ÙÔ

‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÌÔÓÔ‡ÛÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ‚¿Û·Ó¿ ÙÔ˘. £ÂˆÚÔ‡Û· ˆ˜

¤ÚÂÂ Â›ÛË˜ Ó· Â›Ì·È ÂÎÂ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·ÚÔ˘Û›· ı· ‹Ù·Ó Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÚËÁÔÚÈ¿».

∏ μÂÓÛ¤Ó ·Â›¯Â ‰¤Î· ̄ ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È Ô ¿ÌÊÙˆ¯Ô˜ ƒÔ˘Ûfi ·Ó·ÁÎ·˙fiÙ·Ó Ó· ‰È·-

Ó‡ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÂÎÂ› Â˙fi˜,Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓ‹ ̇ ¤ÛÙË Î·È ÛÎfiÓË.™Â ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ Â˙Ô-

ÔÚ›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË μÂÓÛ¤Ó ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ó· Í·ÔÛÙ¿ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ,fiÔ˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÍÂ-



4. Ο Μοντεσκιέ και η διάκριση των εξουσιών. [σελ. 12]

Βλ. παρακάτω, απάντηση στην άσκηση 1 του σχολικού βιβλίου. 

5. Ο Βολτέρος για την ανεξιθρησκία. [σελ. 12]

� Ποιες ιδέες διακηρύσσει ο Βολτέρος για την ανεξιθρησκία; 

Ο Βολτέρος υπήρξε υπέρμαχος της ανεξιθρησκίας, δριμύς επικριτής της Ρωμαιοκαθο-
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Ê˘ÏÏ›˙ÂÈ ÙË ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ Â›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘.ΔËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÚ¿‚ËÍÂ Ë ÚÔÎ‹Ú˘ÍË ÙË˜

∞Î·‰ËÌ›·˜ ÙË˜ ¡ÙÈ˙fiÓ ÁÈ· ¤Ó·Ó ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‰ÔÎÈÌ›Ô˘ ÌÂ ı¤Ì· «∏ ÚfiÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÙˆÓ

ÙÂ¯ÓÒÓ ‰È·ÊıÂ›ÚÂÈ ‹ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Ù· ‹ıË;».√ ƒÔ˘Ûfi ‰¤¯ÂÙ·È ÌÈ· ·ÔÎ¿Ï˘„Ë:«∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰È¿-

‚·Û· ÂÎÂ›Ó· Ù· ÏfiÁÈ· Â›‰· ¤Ó· ¿ÏÏÔ Û‡Ì·Ó ÎÈ ¤ÁÈÓ· ¿ÏÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜» Ï¤ÂÈ ÛÙÈ˜ ∂ÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜.
flÛÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË μÂÓÛ¤Ó, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó «ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÁ¿ÏË˜ Ù·Ú·¯‹˜, Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ ̄ Â›-

ÏÔ˜ ÙË˜ ÙÚ¤Ï·˜». √È ÔÏ¤ÌÈÔ› ÙÔ˘ ı· ÙË ̄ ·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ̂ ˜ ÌÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÔÙ¤

‰ÂÓ ı· Û˘ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ – Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ƒÔ˘Ûfi ‰ÂÓ ı· ‰È·ÊˆÓÔ‡ÛÂ. √ ¡ÙÈÓÙÂÚfi «ÌÂ ÂÓı¿Ú-

Ú˘ÓÂ Ó· ‰ÒÛˆ ÊÙÂÚ¿ ÛÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÌÔ˘ Î·È Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÒ. ∞fi ÂÎÂ›ÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‹ÌÔ˘Ó ̄ ·Ì¤ÓÔ˜.

ŸÏÂ˜ ÌÔ˘ ÔÈ Î·ÎÔÙ˘¯›Â˜, fiÏË ÌÔ˘ Ë ̇ ˆ‹ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎ¿ Â·ÎfiÏÔ˘ı· ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜

ÛÙÈÁÌÈ·›·˜ ÙÚ¤Ï·˜».

∂ÚÁ¿ÛÙËÎÂ ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÔÎ›ÌÈfi ÙÔ˘.ΔÈ˜ Ó‡¯ÙÂ˜ ¤ÌÂÓÂ ¿˘ÓÔ˜ ·ÏÂ‡ÔÓÙ·˜ ÌÂ

ÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÙÔ ,̆ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÚÓÈıÔÛÎ¿ÏÈ˙Â ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›,Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó‹ıÂÈ·.ΔÔ ÎÂ›ÌÂÓfi

ÙÔ ,̆ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ï˘ÛÛ·Ï¤· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡,Î¤Ú‰ÈÛÂ

ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô (¤Ó· ̄ Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·Í›·˜ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ÏÈÚÒÓ).¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ §fiÁÔ˜
ÂÚ› ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÙÂ¯ÓÒÓ, ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ¤ÓÙÔÓË ·›ÛıËÛË.∞fi ÙÚÈ·ÓÙ·Ô¯Ù¿¯ÚÔÓÔ˜ ·ÔÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ˜ ÌÔ˘-

ÛÈÎfi˜ Î·È ıÂ·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜,·›ÊÓË˜,Ì¤Û· ÛÂ ÌÈ· Ó‡¯Ù·, Â›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÓ‰È·Ê¤-

ÚÔÓÙÔ˜ ÙË˜ ÂÏ›Ù ÙˆÓ ¶·ÚÈ˙È¿ÓˆÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙË «¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ»,fiˆ˜ ·ÔÎ·-

ÏÔ‡ÓÙ·Ó Ô ÛÙÂÓfi˜ Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, ÙË˜ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜, ÙË˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘-

Ó·˜ – ÙÔ ·ÚÈÛÈÓfi Û·ÏfiÓÈ. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ̆ Ê›ÛÙ·ÙÔ ÂÎ ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ·Ú·ÎÌ¿˙Ô˘Û·

·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙË˜ ‚·ÛÈÏÈÎ‹˜ ·˘Ï‹˜.

ªÔÏÔÓfiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ ‰‡Ô ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏ·Í·Ó, Ë ıÂˆÚ›·

ÙÔ˘ ƒÔ˘Ûfi ·ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÒıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰È¿ÙÚËÛË Ô˘ ÂÈ¯Â›ÚËÛÂ ÛÙËÓ Ù˘ÈÎ‹ ÁÈ· ÙÔÓ

¢È·ÊˆÙÈÛÌfi ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.™Â Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ,Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›-

Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ›ÛÔ˜, ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔ˜, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÍÂÓˆÌ¤ÓÔ˜, Ê›Ï·˘ÙÔ˜ Î·È Î·¯‡ÔÙÔ˜. ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÚÈ-

ÁÚ¿„ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙÔÓ Û¿ÏÔ Ô˘ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ·˘Ù‹ Ë ÁÚÔıÈ¿ Î·ÙÂ˘ıÂ›·Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙË˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜

ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ÛÂ ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ ÔÈ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ ¤ÙÚÂÊ·Ó ÌÈ· ·ÍÈˆÌ·ÙÈÎ‹ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ

ÚfiÔ‰Ô. ¶ÔÏÏÔ› ıÂÒÚËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓÔ˘˜. ÕÏÏÔÈ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ÙÔ ·Ô-

Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰¤ÎÙÂ˜ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ Ì·ÛÙÈÁÒÌ·ÙÔ˜. √ ¡ÙÈÓÙÂÚfi ÚÔ-

ˆıÔ‡ÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ Î·È ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· ÙËÓ Â˘Ê˘‹ ÔÏÂÌÈÎ‹ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ûfi, ·ÚfiÙÈ ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÂ Ï‹ÚË

·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÔÏÏ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘ È‰¤Â˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÂÈÚˆÓÂ˘fiÙ·Ó ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ̆ ÏÈÎ¤˜ ÊÈ-

ÏÔ‰ÔÍ›Â˜.

D.Edmonds & J. Eidinow,√ ÛÎ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ûfi.∏ ÈÛÙÔÚ›· ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÙÔ¯·ÛÙÒÓ Î·È ÙË˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ÙÔ˘˜ 
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ÂÎ‰.¶·Ù¿ÎË,∞ı‹Ó· 2007,ÛÂÏ.21-22



λικής Εκκλησίας και του φανατισμού που επικρατούσε σε αυτήν και πολέμιος της μισαλ-

λοδοξίας. 

Στο απόσπασμα αναφέρεται στους χριστιανούς και στους πιστούς άλλων θρησκει-

ών, στους καθολικούς ιερείς και στους ιερείς άλλων χριστιανικών δογμάτων, κηρύσ-

σοντας την ανοχή που πρέπει να έχουν στις πεποιθήσεις και την πίστη των ανθρώπων

που είναι οπαδοί άλλων δογμάτων. Οι διαφωτιστές στην πλειονότητά τους ήταν οπα-

δοί του ντεϊσμού ή άθεοι και όλοι ασκούσαν κριτική στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για

τον θρησκευτικό φανατισμό της. 

Οι ιδέες του Βολτέρου, σύμφωνες με το πνεύμα των διαφωτιστικών ιδεών, προ-

βάλλουν την ανεκτικότητα προς τη διαφορετική άποψη και την ανεξιθρησκία ως τα μέ-

σα που θα απάλλασσαν τους ανθρώπους από τη μισαλλοδοξία. 

6. Ο Άνταμ Σμιθ και ο οικονομικός φιλελευθερισμός. [σελ. 12]

Βλ. παρακάτω, απάντηση στην άσκηση 3 του σχολικού βιβλίου. 

1. Εργοστάσιο υφαντουργίας στην Αγγλία (περίπου 1750). [σελ. 10]

Στην εικόνα παρουσιάζεται η εργασία σε ένα εργοστάσιο υφαντουργίας. Παρατη-

ρούμε δύο εργάτες να χειρίζονται μηχανές κατασκευής υφασμάτων με την επίβλεψη

ενός επιστάτη. Την περίοδο 1750-1780 κυρίως στη Μ. Βρετανία πραγματοποιείται η

προσπάθεια εκβιομηχάνισης και η υφαντουργία αποτέλεσε έναν από τους κύριους

πόλους της. Την εποχή εκείνη πολλοί επιχειρηματίες που διέθεταν κεφάλαιο δημι-

ουργούσαν εργοστάσια στα οποία έβρισκαν απασχόληση χιλιάδες πρώην αγρότες,

που λόγω της εκμηχάνισης της αγροτικής παραγωγής είχαν καταφύγει στις πόλεις

αναζητώντας κάποιο εισόδημα. Η εκβιομηχάνιση σταδιακά οδήγησε στη βιομηχανική

επανάσταση. 

2. Ρουσό. [σελ. 11]

Ο Ζαν Ζακ Ρουσό (Jean Jacques Rousseau,

1712-1778), ένας από τους σημαντικότερους

εκπροσώπους του Διαφωτισμού, γεννήθηκε

και μεγάλωσε στη Γενεύη. Ο πατέρας του, Ισα-
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∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘

ΔÈ Â›Ó·È Ô ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜

¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘

·fi ÙËÓ ·ÓˆÚÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÊÙ·›-



άκ Ρουσό, ήταν ωρολογοποιός. Η μητέρα

του, η οποία ήταν κόρη ενός προτεστάντη

ιερέα, πέθανε εννιά μέρες μετά τη γέννησή

του. Ο Ρουσό σε ηλικία 10 ετών εγκαταλεί-

φθηκε από τον πατέρα του, γνωρίζοντας

έτσι δύσκολα παιδικά χρόνια. Το 1728, σε

ηλικία 16 ετών, εγκαταλείπει τη Γενεύη και

αρχίζουν οι περιπλανήσεις του, κατά τις

οποίες βιοπορίζεται ασκώντας διάφορα

επαγγέλματα (π.χ. διδάσκει μουσική κ.ά.).

Σε ηλικία 38 ετών κέρδισε το πρώτο φιλο-

λογικό του βραβείο και λίγο αργότερα δια-

τύπωσε τη θεωρία του για το φυσικό δίκαιο

του ανθρώπου. Ο Ρουσό υποστήριξε ότι ο

άνθρωπος είναι από τη φύση του καλός,

αλλά οι κοινωνικοί θεσμοί τον διαφθείρουν και, για να σωθεί, πρέπει να επιστρέψει

στη φύση. Στο έργο του Αιμίλιος υποστηρίζει ότι η φύση είναι ο καλύτερος δάσκαλος

για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Στο Κοινωνικό Συμβόλαιο αμφισβητεί το δικαίωμα

των βασιλιάδων να κυβερνούν απολυταρχικά τον λαό και υπερασπιζόμενος την αρχή

της λαϊκής κυριαρχίας διατυπώνει τις αρχές που πρέπει να διέπουν το πολίτευμα για να

εξασφαλίζονται η πολιτική και η προσωπική ελευθερία. Υπερασπίζεται τη γενική βούλη-

ση, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση υποτάσσεται στην κυρίαρχη θέληση του λαού

και καμία εξουσία δεν είναι νόμιμη αν δεν εκφράζει τη θέλησή της. 

3. Βολτέρος. [σελ. 11]

Ο Φραγκίσκος Μαρία Αρουέ (François-Marie Arouet, 1694-1778), ευρύτερα γνω-

στός με το φιλολογικό ψευδώνυμο Βολτέρος (Voltaire), ήταν Γάλλος φιλόσοφος, συγ-

γραφέας και ευθυμογράφος και θεωρείται κεντρική μορφή και ενσάρκωση του Δια-

φωτισμού του 18ου αιώνα. Υπήρξε επίσης δοκιμιογράφος και κορυφαίος εκπρόσω-

πος του ντεϊσμού. Με το πολύμορφο έργο του άσκησε αυστηρή και οξύτατη κριτική

εναντίον των απολυταρχικών καθεστώτων. Υπήρξε υπέρμαχος της ανεξιθρησκίας και

στιγμάτισε τη μισαλλοδοξία της Καθολικής Εκκλησίας. Με τη φράση «Δεν συμφωνώ

ούτε με μια λέξη από όσα λες, αλλά θα υπερασπίζω, και με το τίμημα της ζωής μου ακό-

μα, το δικαίωμά σου ελεύθερα να λες όσα πρεσβεύεις» κήρυξε το δικαίωμα της ελευθε-

ρίας της γνώμης. Η κριτική που άσκησε στην εξουσία συνέβαλε στην προετοιμασία της

Γαλλικής Επανάστασης. 
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ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞ÓˆÚÈÌfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘

·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ̄ ˆ-

Ú›˜ ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ºÙ·›ÂÈ ÁÈ’ ·˘-

Ù‹ ÙËÓ ·ÓˆÚÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ fiÙ·Ó Ë

·ÈÙ›· ÙË˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È fi¯È ÛÂ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔ˘

·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ Î·È ÙÔ˘

ı¿ÚÚÔ˘˜ Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÙÂ› ÙÔÓ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ̄ ˆÚ›˜

ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘. Sapere aude
3
!

¡· ¤¯ÂÈ˜ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÛ·È ÙÔÓ ‰È-

Îfi ÛÔ˘ ÓÔ˘! ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹ ÊÚ¿ÛË

ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡.

π.Kant, «TÈ Â›Ó·È ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜»,ÛÙÔ

Mendelssohn,Kant,Hamann,Wieland,Riem,

Herder, Lessing, Erhard, Schiller, TÈ Â›Ó·È 
¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜, ÌÙÊÚ.¡.ª.™ÎÔ˘ÙÂÚfiÔ˘ÏÔ˜,

ÂÎ‰.∫ÚÈÙÈÎ‹,∞ı‹Ó· 1989,ÛÂÏ. 19

3. Sapere aude: να έχεις το θάρρος να γνωρίζεις ή αποφάσισε να μάθεις. 



4. Γκ. Λενονιέ, Ο Ντ’ Αλαμπέρ (στο τραπέζι) διαβάζει την Εγκυκλοπαίδεια στο σα-
λόνι της μαντάμ Ζοφρέν: τα παρισινά σαλόνια υπήρξαν εστίες του Διαφωτι-
σμού. [σελ. 13]

Ο πίνακας είναι μια ρεαλιστική απεικόνιση

της πλειάδας προσώπων που σύχναζαν

στο σαλόνι της πλούσιας αστής μαντάμ

Ζοφρέν. Στην εικόνα διακρίνεται η μα-

ντάμ Ζοφρέν πίσω από τον Ντ’ Αλαμπέρ,

ενώ στους τοίχους του σαλονιού παρατη-

ρούμε πολλά έργα τέχνης και στο βάθος

διακρίνεται μια προτομή του Βολτέρου. Η

Μαρία Θηρεσία Ζοφρέν καταγόταν από

μια μεσοαστική οικογένεια με ελάχιστες

γραμματικές γνώσεις. Χάρη στον γάμο

της με τον πλούσιο βιομήχανο Πιερ Φραν-

σουά Ζοφρέν εισήλθε στην υψηλή κοινω-

νία του Παρισιού. Μετά τον θάνατό του

άρχισε να οργανώνει στο σπίτι της συγκε-

ντρώσεις λογοτεχνών και καλλιτεχνών,

πολλοί από τους οποίους ανήκαν στην

ομάδα των διαφωτιστών και των συγγρα-

φέων της Εγκυκλοπαίδειας. Την εποχή εκεί-

νη οι κοινωνικές συναθροίσεις στα παρι-

σινά σαλόνια υπήρξαν εστίες επεξεργα-

σίας, προώθησης και διάδοσης των ιδε-

ών του Διαφωτισμού, καθώς τότε οι άν-

θρωποι ενημερώνονταν μόνο από τις ε-

φημερίδες και τα πολιτικά φυλλάδια. 

1. Αφού μελετήσετε τις πηγές 3α, 3β και 4, να παρουσιάσετε σε σύντομο κείμενο
τις πολιτικές θέσεις του Διαφωτισμού που υποστηρίζονται σε αυτές. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι διαφωτιστές που παρουσιάζονται στα συγκεκριμένα αποσπάσματα αποτελούν κά-

ποιους από τους βασικούς εκπροσώπους του κινήματος του Διαφωτισμού, που με το
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∂ÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈ· ‹ ™˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ,

ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ

∏ ∂ÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈ· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡

˘‹ÚÍÂ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÛÎÔfi Â›¯Â Ó· ÂÎÏ·˚ÎÂ‡ÛÂÈ ÙÈ˜

ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘

Î·ÈÚÔ‡ ÙË˜. ∂Î‰fiıËÎÂ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙË-

Ì· ·fi ÙÔ 1751 ̂ ˜ ÙÔ 1772,·Ú¯ÈÎ¿ ÛÂ 17 ÙfiÌÔ˘˜ ÌÂ

11 ÂÈÏ¤ÔÓ ÙfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ-

Î¿ ›Ó·ÎÂ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¤Ó· Û˘ÌÏ‹ÚˆÌ· 5 Ùfi-

ÌˆÓ Î·È ¤Ó· Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ 2 ÙfiÌˆÓ.

ŒÂÈÙ· ·fi ¤Ó· ÚÒÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Úfi¯ÂÈÚˆÓ ÚÔ-

Û·ıÂÈÒÓ Ô ÂÎ‰fiÙË˜ ÂÌÈÛÙÂ‡ıËÎÂ ÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘

¤ÚÁÔ˘ ÛÂ ‰‡Ô ·fi ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›Â˜

ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ÙÔÓ ¡ÙÈÓÙÂÚfi Î·È ÙÔÓ ¡Ù’∞Ï·-

Ì¤Ú,ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙ¿ıËÎ·Ó –È‰›ˆ˜ Ô ÚÒÙÔ˜– ÔÈ Úˆ-

ÙÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ ∂ÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙË˜.

Ÿˆ˜ ¤ÁÚ·„Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ô ¡Ù’ ∞Ï·Ì¤Ú

ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙË˜ ∂ÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜, ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ¤Ú-

ÁÔ˘ ‹Ù·Ó «Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ÙË

ÛÂÈÚ¿ Î·È ÙË Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ, […] Ó· Â-

ÚÈÏ¿‚ÂÈ Î¿ıÂ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÁÈ· Î¿ıÂ Ù¤¯ÓË, ÂÏÂ˘ı¤-

ÚÈ· ‹ ÌË¯·ÓÈÎ‹, ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË

‚¿ÛË ÙË˜, Î·È ÙÈ˜ ÈÔ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ Ô˘

·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Ô˘Û›· Î·È ÙËÓ ̆ fiÛÙ·Û‹ ÙË˜».

∏ ∂ÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈ· ˘‹ÚÍÂ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹

ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ Î·È ÂÎ‰ÔÙÈÎ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒ-

Ó·,¤Ó· ·fi Ù· ¤ÚÁ·-Û‡Ì‚ÔÏ· ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡.

∞·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ AÛÎ‹ÛÂÈ˜ – ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 



θεμελιώδες έργο τους αμφισβήτησαν τις πολιτικές θεωρίες και πρακτικές της εποχής

τους και, εμπνευσμένοι από τα ιδεώδη του Διαφωτισμού, διατύπωσαν ριζοσπαστικές

ιδέες που προώθησαν τα επαναστατικά κινήματα της εποχής και κληροδοτήθηκαν στα

σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα. 

Οι θέσεις του Λοκ (3α) περί πολιτικής βίας αποτέλεσαν ένα από τα κύρια πολιτικά

όπλα της Ένδοξης Επανάστασης στην Αγγλία (1688), της Αμερικανικής Επανάστασης

(1776-1783) και της Γαλλικής Επανάστασης (1789). Η νομιμοποίηση της πολιτικής

βίας θεμελιώνεται στη θεωρία του «κοινωνικού συμβολαίου» του Λοκ που διατυπώνεται

στο έργο του Δύο δοκίμια περί διακυβερνήσεως· σύμφωνα με αυτό, όταν οι άνθρωποι

συγκρότησαν κοινωνίες και όρισαν κυβερνήσεις έδωσαν στις κυβερνήσεις την εξου-

σία να προστατεύουν αυτά τα δικαιώματα. Είχε συναφθεί, δηλαδή, ένα είδος συμφω-

νίας, ένα «κοινωνικό συμβόλαιο», ανάμεσα στον λαό και την κυβέρνησή του. Αν μια

κυβέρνηση δεν προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών της και αποβαίνει τυραννική

για τον λαό, τότε αυτοί έχουν το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα να αντισταθούν και να την

αντικαταστήσουν με ένοπλα μέσα. Ο Λοκ, έτσι, δικαιολογεί την προσφυγή του λαού

στην επανάσταση για την ανατροπή της κυβέρνησής του, όταν ο ηγεμόνας παραβιάζει

τους όρους του κοινωνικού συμβολαίου, ιδέα αρκετά ανατρεπτική και ριζοσπαστική σε

μια εποχή που κυρίαρχη πολιτική θεωρία ήταν η «ελέω Θεού» μοναρχία. 

Ο Ρουσό (3β) στο έργο του Το Κοινωνικό Συμβόλαιο υποστηρίζει μια μορφή πολιτει-

ακής οργάνωσης όπου θα πρωτεύει η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Προεκτείνει την έν-

νοια του «κοινωνικού συμβολαίου» εισάγοντας την έννοια της Γενικής Βούλησης, η

οποία δηλώνει το καλό για το κοινωνικό σύνολο· αυτή εκφράζει την κοινωνία και κάθε

μέλος της κοινωνίας πρέπει να υπακούει σε αυτήν, ακόμα και αν αυτό είναι σε βάρος

του προσωπικού συμφέροντος. Οι πολίτες θυσιάζοντας ένα μέρος της ανεξαρτησίας

τους προωθούν το συλλογικό συμφέρον και παίρνουν ως αντάλλαγμα μια πραγματική

πολιτική ελευθερία, αφού θα υπακούουν σε νόμους που οι ίδιοι έχουν θεσπίσει. Με

τον τρόπο αυτό η πολιτική εξουσία βρίσκεται στα χέρια του λαού, ο οποίος αποφασίζει

για τους νόμους και τον ηγεμόνα του, ενώ ο τελευταίος είναι εντολοδόχος και εκφρα-

στής της βούλησης του λαού. 

Ο Μοντεσκιέ (4), ένας από τους σημαντικότερους θεμελιωτές της πολιτικής επιστή-

μης, στο έργο του Το Πνεύμα των Νόμων, με συγκριτική μελέτη πολλών θεσμών από την

αρχαιότητα ως την εποχή του, θέλησε να δείξει ότι οι νόμοι διαμορφώνονται σύμφω-

να με τις συνθήκες ζωής και τις ανάγκες των κοινωνιών και υποστήριξε ότι πρέπει η

κρατική εξουσία να διακρίνεται σε τρεις επιμέρους εξουσίες («διάκριση των εξουσιών»)

με αρμοδιότητες έτσι κατανεμημένες ώστε να εξισορροπούνται αμοιβαία και να απο-

τρέπεται η δυνατότητα κατάχρησης της κρατικής εξουσίας. Τα είδη των εξουσιών είναι

τρία: η εκτελεστική, η νομοθετική και η δικαστική. Καθεμιά θα πρέπει να ασκείται από
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διαφορετικό σώμα. Έτσι, η νομοθετική θα πρέπει να ασκείται από την κυβέρνηση, που

θα προβαίνει στην ψήφιση των νόμων, η εκτελεστική από τα κυβερνητικά όργανα, που

θα εξασφαλίζουν την ομαλή διαχείριση των λειτουργιών του κράτους, και η δικαστική

από τα δικαστήρια και τους δικαστές, που θα ερμηνεύουν και θα ελέγχουν την τήρηση

των νόμων. Όταν όλες συγκεντρώνονται στο πρόσωπο ενός απόλυτου μονάρχη, εκεί-

νος μπορεί να προβεί σε οποιουδήποτε είδους αυθαιρεσίες (π.χ. να ψηφίζει τους νό-

μους που επιθυμεί, να αποφασίζει ό,τι θέλει, να δικάζει και να τιμωρεί όποιον θέλει),

ασκώντας έτσι μια τυραννική διακυβέρνηση άδικη, ανελεύθερη και καταπιεστική για

τους πολίτες της, χωρίς μάλιστα να λογοδοτεί σε κανέναν. Η σπουδαιότητα της διάκρι-

σης των εξουσιών καταδεικνύεται από το γεγονός ότι έχει αποτελέσει θεμέλιο όλων

των σύγχρονων δημοκρατικών πολιτευμάτων. 

2. Ποιας κοινωνικής τάξης τις επιδιώξεις εξυπηρετούσε, αντικειμενικά, ο οικονο-

μικός φιλελευθερισμός; Πριν απαντήσετε, να μελετήσετε την πηγή 6. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Άνταμ Σμιθ, θεμελιωτής του οικονομικού φιλελευθερισμού, στο έργο του Έρευνες για

τη φύση και τα αίτια του πλούτου των εθνών, το οποίο ενσωματώνει πολλά στοιχεία της

πολιτικής φιλοσοφίας του Διαφωτισμού, υποστήριξε ότι το κράτος πρέπει να παρεμ-

βαίνει όσο το δυνατόν λιγότερο στην οικονομική ζωή. Η περιορισμένη οικονομική ανά-

πτυξη από την κρατική παρέμβαση υποδηλώνει μια κατάσταση βαρβαρότητας, ενώ

χρέος του κράτους είναι να διασφαλίζει την ειρήνη, να περιορίζει τους φόρους και να

είναι ανεκτικό απέναντι στους πολίτες. Έτσι, το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις

οικονομικές δραστηριότητες, αλλά να διασφαλίζει τις συνθήκες και τους όρους εκεί-

νους που απαιτούνται ώστε αυτές να υλοποιούνται απρόσκοπτα· όταν διασφαλίζεται η

ειρήνη, διευκολύνονται η παραγωγή και η διακίνηση των αγαθών, όταν μειώνονται οι

φόροι, αυξάνονται τα κεφάλαια, και όταν το κράτος είναι ανεκτικό απέναντι στους πο-

λίτες, είναι ελαστικότερες και οι ποινές για οικονομικά αδικήματα. Οι ιδέες αυτές, σε

συνδυασμό με την άποψη των υποστηρικτών του οικονομικού φιλελευθερισμού ότι η

παραγωγή, η διακίνηση και οι τιμές των αγαθών πρέπει να είναι ελεύθερα από τον

έλεγχο του κράτους, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φιλελευθερι-

σμός εξυπηρετούσε κατά κύριο λόγο τις επιδιώξεις της αστικής τάξης, δηλαδή των

εμπόρων, των βιομηχάνων και των τραπεζιτών.  

3. Διαθεματική δραστηριότητα: Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που δίνονται στο

βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, να αναζητήσετε επιδράσεις της

πολιτικής σκέψης του Διαφωτισμού στο ελληνικό σύνταγμα που ισχύει σήμερα.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι επιδράσεις της πολιτικής σκέψης του Διαφωτισμού στο ισχύον ελληνικό σύνταγμα

υπογραμμίζονται στο παρακάτω απόσπασμα από την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γ′

Γυμνασίου, κεφ. 8: «Τα Πολιτεύματα και το Σύνταγμα», σελ. 67-74.

Από τις 11 Ιουνίου 1975, με την ψήφιση του νέου Συντάγματος (άρθρο 1 Συντ.), το

πολίτευμα της χώρας μας είναι η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Ειδικότερα: 

– Είναι Δημοκρατία, γιατί όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό, υπάρχουν γι’ αυτόν

και ασκούνται, όπως ορίζει το Σύνταγμα, σύμφωνα με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. 

– Είναι Προεδρευόμενη Δημοκρατία, γιατί αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας, ένας Έλληνας πολίτης που εκλέγεται από το Κοινοβούλιο (Βουλή). 

– Είναι Κοινοβουλευτική, γιατί ο λαός ασκεί την εξουσία μέσα από τους αντιπροσώ-

πους του (βουλευτές) στο Κοινοβούλιο, από το οποίο προέρχεται η Κυβέρνηση, η

οποία κυβερνά τη χώρα και εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Οι αρχές που διέπουν το ελληνικό σύνταγμα αποτελούν βασικές σταθερές του Δη-

μοκρατικού Πολιτεύματος και είναι η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, η αρχή του κρά-

τους δικαίου, η αρχή του κοινωνικού κράτους και η αρχή της διάκρισης των

λειτουργιών. 

Λαϊκή κυριαρχία 

Με βάση την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, πηγή όλων των εξουσιών είναι ο λαός. Σε

όλα τα δημοκρατικά συντάγματα κορυφαίο άρθρο είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται

ότι «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και ασκούνται υπέρ αυτού και του έθνους»

(άρθρο 1 Συντ.). 

Η λαϊκή κυριαρχία στηρίζεται στην ελευθερία και την ισότητα των πολιτών. Οι αξίες

αυτές ορίζονται από τις πρώτες διακηρύξεις των αστικών επαναστάσεων ως θεμελια-

κές και αδιαπραγμάτευτες. Γι’ αυτό τον λόγο το άρθρο 1 του Συντάγματός μας που κα-

τοχυρώνει τη λαϊκή κυριαρχία σαν «θεμέλιο του πολιτεύματός μας» δεν αναθεωρείται. 

Με βάση τη λαϊκή κυριαρχία, η εξουσία του λαού ασκείται από εκείνους τους πολίτες

που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, δηλαδή από το εκλογικό σώμα. Συνεπώς η θέλη-

ση του κυρίαρχου λαού είναι η θέληση του εκλογικού σώματος και μάλιστα της πλειο-

ψηφίας του, η οποία εκλέγει τα όργανα του κράτους (αντιπροσωπευτικό σύστημα). Με

βάση το αντιπροσωπευτικό σύστημα, η λαϊκή κυριαρχία καθιερώνεται και στα ελληνικά

συντάγματα, για πρώτη φορά στο Σύνταγμα της Τροιζήνας το 1827. 

Σήμερα η λαϊκή κυριαρχία κατοχυρώνεται μέσα από διαδικασίες που προβλέπονται

σε ειδικότερες διατάξεις του Συντάγματος. Συγκεκριμένα: 

– κάθε τέσσερα χρόνια ο λαός εκλέγει τους αντιπροσώπους του (βουλευτές, δημάρ-

χους και νομάρχες).

24



– όλοι οι Έλληνες πολίτες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Σύνταγ-

μα μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προέδρου της Δημοκρατίας,

του βουλευτή, του δημάρχου και του νομάρχη. 

– ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να ζητήσει από τον λαό να εκφράσει τη γνώμη

του με δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, όπως ορίζει το Σύνταγμα. 

– οι πολίτες έχουν δικαίωμα συλλογικής δράσης, όπως τα δικαιώματα να συγκεντρώ-

νονται, να φτιάχνουν συνεταιρισμούς, να απεργούν, να συνδικαλίζονται κ.ά. 

– όλα τα όργανα του κράτους έχουν την υποχρέωση να σέβονται τις αρχές της λαϊκής κυ-

ριαρχίας και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι. 

Το κράτος δικαίου

Το κράτος δικαίου είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών της αστικής τάξης, τον 19ο αι-

ώνα, να περιορίσει την αυθαιρεσία της μοναρχικής εξουσίας και να διασφαλίσει τα

ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών, γραμμένα σε ένα Σύνταγμα. 

Το κράτος δικαίου δημιουργείται με την ψήφιση των πρώτων Συνταγμάτων, με τα

οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα του λαού να εκλέγει τους αντιπροσώπους του (βου-

λευτές) και αυτοί να ψηφίζουν τους νόμους, στους οποίους πρέπει να υπακούουν όλα

τα κρατικά όργανα. 

Κράτος δικαίου συγκεκριμένα σημαίνει ότι: 

– κάθε πράξη οποιουδήποτε οργάνου της εξουσίας πρέπει να προβλέπεται από το Σύ-

νταγμα και τον νόμο (αρχή της νομιμότητας). Οποιαδήποτε απόφαση παίρνει ένας

υπουργός, ένας δήμαρχος ή μια δημόσια υπηρεσία πρέπει να είναι σύμφωνη με τον

νόμο, π.χ. ο τρόπος σύλληψης ενός πολίτη από ένα αστυνομικό όργανο περιγράφεται

επακριβώς στον ποινικό κώδικα. 

– κατοχυρώνεται η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών στο Σύ-

νταγμα (π.χ. ελευθερία σκέψης).

– κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία των δικαστών από την επιρροή των άλλων κρατικών

οργάνων (π.χ. μονάρχης, κυβέρνηση).

Οι παραπάνω αρχές του κράτους δικαίου κατοχυρώνονται σε όλα τα σύγχρονα δη-

μοκρατικά κράτη, εκτός από τα αστυνομικά-αυταρχικά κράτη, τα οποία στην Ιστορία

γνωρίσαμε ως μοναρχία, δικτατορία ή φασιστικό καθεστώς. 

Κοινωνικό κράτος 

Στις δημοκρατίες που δημιουργήθηκαν με βάση το κράτος δικαίου προέκυψαν τερά-

στια προβλήματα λόγω των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κοινωνικών τάξεων

που διαμορφώθηκαν, ιδιαίτερα μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό είχε ως συνέ-

πεια οι πολίτες που ανήκαν σε χαμηλά οικονομικά και κοινωνικά στρώματα να διεκδι-

κούν, κυρίως μέσα από τα εργατικά συνδικάτα, βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. 
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Για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτή-

των δημιουργήθηκε το κοινωνικό κράτος ή «κράτος πρόνοιας ή ευημερίας» με στόχο

την κοινωνική δικαιοσύνη. Κατοχυρώνεται στα συντάγματα των ευρωπαϊκών κρατών

γύρω στα μέσα του 20ού αιώνα, κυρίως μετά τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Για να μπορούν οι πολίτες να απολαμβάνουν αυτά που είναι απαραίτητα για τη ζωή

τους, το κοινωνικό κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες

στους πολίτες σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, ασφάλιση,

στέγαση των πολιτών κ.ά. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια σειρά από δικαιώματα που ονο-

μάστηκαν κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία περιγράφονται στο Σύνταγμα, π.χ. η δημό-

σια δωρεάν παιδεία, την οποία απολαμβάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. 

Κατοχυρώνονται επίσης τα δικαιώματα των πολιτών στο καθαρό περιβάλλον και

ενισχύεται η οικογένεια (επιδόματα πολυτέκνων, μητρότητας κ.ά.) και η προστασία από

την Πολιτεία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ειδικές εγκαταστάσεις για τη διευκόλυνση

ατόμων με αναπηρίες, επιδόματα ανεργίας κ.ά.). 

Αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών 

Τα όργανα του κράτους ψηφίζουν νόμους, διοικούν (εκτελούν) εφαρμόζοντας αυτούς

τους νόμους και απονέμουν δικαιοσύνη, επιλύοντας τις διαφορές που προκύπτουν από

την εφαρμογή των νόμων. Eπομένως, η κρατική εξουσία εκδηλώνεται με τρεις διαφο-

ρετικές λειτουργίες: τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική. 

Με τη διάκριση των λειτουργιών η κρατική εξουσία μοιράζεται σε διαφορετικά όρ-

γανα και δεν συγκεντρώνεται σε ένα από αυτά, γεγονός που θα οδηγούσε σε αυθαιρε-

σίες. 

Με αυτήν τη διάκριση των λειτουργιών της κρατικής εξουσίας είναι οργανωμένο το

πολίτευμά μας. Το άρθρο 26 του Συντάγματός μας καθορίζει τα κρατικά όργανα που

ασκούν αυτές τις λειτουργίες. 

Στα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη δημιουργείται η ανάγκη για ταχύτερη και αποτε-

λεσματικότερη άσκηση της κρατικής εξουσίας. Αυτό πραγματοποιείται με τη συνεργα-

σία των οργάνων που ασκούν κρατικές λειτουργίες. Για τον λόγο αυτό καθιερώνεται η

αρχή της σχετικής διάκρισης των λειτουργιών. Τη σχετική διάκριση των λειτουργιών

ακολουθεί και το ελληνικό Σύνταγμα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετέχει στην

άσκηση της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, η Βουλή, κάποιες φορές, απο-

κτά δικαστικές αρμοδιότητες (π.χ. όταν δικάζει υπουργούς) και η Κυβέρνηση νομοθετι-

κές πράξεις (πράξεις νομοθετικού περιεχομένου). 
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1.4 ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÊÈÏÂÏÂ˘ıÂÚÈÛÌfi;

1.5 ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ ÁÈ· ÙËÓ «∂ÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈ·»; 

∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ 

∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ̄ ·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ·fi Ù· ÚˆÙÂ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›-

˙ÂÈ Ë ∞Ó ÓÙÂ §·Ì¤ÚÙ ÛÂ ÌÈ· ‰È¿ÛËÌË Ú‹ÛË: «ºÈÏÔÛÔÊÒ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ô‰›‰ˆ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ fiÏË

ÙÔ˘ ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙÔÓ Î¿Óˆ Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ÎÏÔÓ›˙ˆ ÙÔÓ ˙˘Áfi ÙË˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜

Î·È ÙË˜ ·˘ıÂÓÙ›·˜» (1715). 

∂Ó Î·Ù·ÎÏÂ›‰È, ÙÔ Î›ÓËÌ· ÔÊÂ›ÏÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·fi ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ·, ÎÚ›-

ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÍ¤Ù·ÛË ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜

·ÎÏfiÓËÙÂ˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÙÈ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈ-

Î¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ‹ ÙÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÂÌÓÂ˘ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ

ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· È‰È·›ÙÂÚË ı¤ÛË Î·Ù¤¯Ô˘Ó Ô ª·ÈÏ Î·È Ô ºÔÓÙÂÓ¤Ï, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙË˜ ‚·-

ÛÈÏÂ›·˜ ÙÔ˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ π¢′ ÂÍ·›ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ

ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·, È‰È·›ÙÂÚ· Ô §ÔÎ. 

S. Berstein, P. Milza, πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜. ∞fi ÙË ƒˆÌ·˚Î‹ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÛÙ· Â˘Úˆ·˚Î¿ ÎÚ¿ÙË, 

5Ô˜-18Ô˜ ·ÈÒÓ·˜, Ù. 1, ÂÎ‰. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ∞ı‹Ó· 1997, ÛÂÏ. 458-459

√ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÊÈÏÂÏÂ˘ıÂÚÈÛÌfi˜ 

[...] ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ·Ó ÔÈ ¿Ó-

ıÚˆÔÈ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ·ÓÙ› Ó· ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó. ∏ Ó¤·

ÛÎ¤„Ë ÚÔÛ¯ˆÚÂ› ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎı¤ÛÂÈ Ô ÕÓÙ·Ì ™ÌÈı ÛÙË «¢ÈÂÚÂ‡-

∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜
*

M·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÈ˜ ËÁ¤˜

* Οι απαντήσεις στις Eρωτήσεις κατανόησης βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.
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ÓËÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Î·È ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙˆÓ ÂıÓÒÓ» (An Inquiry into the Nature and

Causes of the Wealth of Nations, 1776): ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÏ‡ÙÈÌˆÓ

ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ·ÏÏ¿ Ë ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÓÂ‡Ì·.

[...] ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë Â˘ËÌÂÚ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ

·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ. ΔÔ Û‡ÓıËÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÊÈÏÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ, «Laissez faire, laissez aller»

(«·Ê‹ÛÙÂ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜»), ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙÂ› ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›Ô‰Â˜

ÙÔ˘ ÂÌÔÚÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›¯Â Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ·. 

S. Berstein, P. Milza, πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜. ∞fi ÙË ƒˆÌ·˚Î‹ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÛÙ· Â˘Úˆ·˚Î¿ ÎÚ¿ÙË, 

5Ô˜-18Ô˜ ·ÈÒÓ·˜, Ù. 1, ÂÎ‰. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ∞ı‹Ó· 1997, ÛÂÏ. 463

∏ ÛÎ¤„Ë Î·ÙÂ˘ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ 

«Ÿˆ˜ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÂ› ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ‚·‰›˙ˆ ·ÚÁ¿

Î·È Ó· Â›Ì·È ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ Î·ıÂÙ›, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‚Úˆ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ Ì¤ıÔ‰Ô ÁÈ· Ó·

Êı¿Ûˆ ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÌÔ˘ Â›Ó·È ÈÎ·Ófi Ó· ·ÓÙÈÏË-

ÊıÂ› [...]. 

ΔÔ ÚÒÙÔ ·Í›ˆÌ· ‹Ù·Ó Ó· ÌË ıÂˆÚÒ ÔÙ¤ Ù›ÔÙÂ ̂ ˜ ·ÏËıÈÓfi ÚÔÙÔ‡ ÙÔ ÁÓˆÚ›Ûˆ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿

Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ. ¢ËÏ·‰‹, Ó· ·ÔÊÂ‡Áˆ ÌÂ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙË ‚È·Û‡ÓË Î·È ÙËÓ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë

Î·È Ó· ÌËÓ ·Ô‰¤¯ÔÌ·È Î·ÌÈ¿ ·fi ÙÈ˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÌÔ˘, ·Ú¿ ·˘Ù‹ ÌÔÓ¿¯· Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó Ùfi-

ÛÔ ÍÂÎ¿ı·ÚË Î·È Û·Ê‹˜ ÛÙÔ ÓÂ‡Ì· ÌÔ˘, ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹Ûˆ. 

ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Í›ˆÌ· ‹Ù·Ó Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙ˆ Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ı· ‰È·›ÛÙˆÓ· ÛÂ Ùfi-

Û· ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Ô˘ Ó· ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ ÌÂ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Ó· ÂÈÏ‡ÂÈ ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·-

Ï‡ÙÂÚ·. 

ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ·Í›ˆÌ· ‹Ù·Ó Ó· Î·ÙÂ˘ı‡Óˆ ÌÂ Ù¿ÍË ÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÌÔ˘, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi Ù· ÈÔ ·Ï¿ Î·È

Â˘ÎÔÏÔÎ·Ù·ÓfiËÙ· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·, ÁÈ· Ó’ ·ÓÂ‚Ò ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÛÂ ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡˜ ·Ó·‚·ıÌÔ‡˜, Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ

ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÈÔ Û‡ÓıÂÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. ¡· ˘Ôı¤Ùˆ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ù¿ÍË

Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ ÙÔ ¤Ó· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. 

∫·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Í›ˆÌ· ‹Ù·Ó Ó· Î·Ù·ÁÚ¿Êˆ ÙfiÛÔ ÈÛÙ¿ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÌÔ˘ Î·È

Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÔÒ ÙfiÛÔ ÂÔÙÈÎ¿, ÒÛÙÂ Ó· Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„· Ù›ÔÙ·. 

R. Descartes, §fiÁÔ˜ ÂÚ› ÙË˜ ªÂıfi‰Ô˘, 1637  
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