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ΔΝΟΤΗΤΑ 1: Η επνρή ηνπ Γηαθωηηζκνύ (ζει. 10-13) 

Εξελίξειρ ζηην Εςπώπη καηά ηον 17ο και ηον 18ο αιώνα (ζελ. 10-11) 

 Οηθνλνκηθέο κεηαβνιέο:  Αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ  Αλάπηπμε θαη βειηίσζε αγξνηηθήο νηθνλνκίαο 

(αγξνηηθή επαλάζηαζε)  

Αλάπηπμε δηεζλνύο εκπνξίνπ  πγθέληξσζε θεθαιαίνπ (=πινύηνπ) ζε 

επηρεηξεκαηίεο  Αιιαγέο ζηνπο ηξόπνπο παξαγσγήο (=εκθάληζε κερα-

λώλ)  

Αγξόηεο ρωξίο εξγαζία  εξγάδνληαη σο βηνκεραληθνί εξγάηεο ζηηο πόιεηο 

 αλαπηύζζεηαη ε βηνκεραλία  Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 

Κνηλσληθέο κεηαβνιέο: Δληζρύεηαη ε αζηηθή ηάμε (βηνκήραλνη, κεγαιέκπνξνη, ηξαπεδίηεο) – Οη α-

ξηζηνθξάηεο πξνζπαζνύλ λα δηαηεξήζνπλ ηα πξνλόκηά ηνπο – Οη αγξόηεο 

θαη νη εξγάηεο δνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο. 

Πνιηηηθή θαηάζηαζε:  Δμνπζία ζπγθεληξσκέλε ζην βαζηιηά (απόιπηε κνλαξρία) – Δμαίξεζε ε Μ. 

Βξεηαλία. 

Πλεπκαηηθέο εμειίμεηο: Πξόνδνο θπζηθώλ επηζηεκώλ  απαιιαγή από πξνιήςεηο ηνπ Μεζαίσλα. 

Χξήζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ινγηθήο  αλαθάιπςε θπζηθώλ λόκωλ  

Κνξπθαίνη δηαλννύκελνη: Φξάλζηο Μπέηθνλ (πείξακα) – Ρελέ Νηεθάξη  (ακ-

θηβνιία) – Τδνλ Λνθ (θπζηθά δηθαηώκαηα αλζξώπνπ) – Ιζαάθ Νηνύηνλ (λό-

κνο παγθόζκηαο έιμεο)  

Το κίνημα ηος Διαθωηιζμού (ζελ. 11-13) 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηαθσηηζκνύ : 1) Απόξξηςε θάζε απζεληίαο,  2) Κξηηηθή θάζε ππάξ-

ρνπζαο γλώζεο,  3) Απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο ινγηθήο, 4) Πίζηε ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ  

Δκθάληζε ηνπ θηλήκαηνο ζηελ Αγγιία (ηέιε 17νπ αη.) – θνξύθσζε ζηε Γαιιία (18νο αη.)  

Κύξηνη Γηαθσηηζηέο (θαηά ρξνληθή ζεηξά): Μνληεζθηέ, Βνιηέξνο, Νηηληεξό, Νη’ Αιακπέξ, Ρνπζό 

Διαθωηιζμόρ και πολιηική 

ρέζε Γηαθσηηζκνύ κε ηελ πνιηηηθή  όξγαλν ηεο αζηηθήο ηάμεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ εμνπζία 

Βαζηθέο πνιηηηθέο έλλνηεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ:  

1) Φπζηθά δηθαηώκαηα (δσή, ηδηνθηεζία, ηζνλνκία, ειεπζεξία ιόγνπ θαη έθθξαζεο)  Σδνλ Λνθ 

2) Κνηλωληθό ζπκβόιαην (παξαρώξεζε αηνκηθώλ δηθαησκάησλ ζην θξάηνο κε αληάιιαγκα ηελ ν-

καιή θνηλσληθή ζπκβίσζε)  Σδνλ Λνθ 

3) Γεληθή βνύιεζε (ην δεκόζην ζπκθέξνλ)  Ρνπζό 
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4) Γηάθξηζε ηωλ εμνπζηώλ (εθηειεζηηθή, λνκνζεηηθή, δηθαζηηθή)  Μνληεζθηέ 

Δπίδξαζε πνιηηηθώλ ηδεώλ Γηαθσηηζκνύ  Πεξηνξηζκόο εμνπζηώλ ηεο κνλαξρίαο (θωηηζκέλε δε-

ζπνηεία) 

 

Διαθωηιζμόρ και θπηζκεία 

Νηεϊζκόο (πίζηε ζε έλα άγλσζην αλώηαην Ολ) – Αζεΐα – Κξηηηθή ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο - Απαί-

ηεζε γηα αλεμηζξεζθία 

Διαθωηιζμόρ και εκπαίδεςζη 

Δλδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε  Όξγαλν αλζξώπηλεο εμέιημεο θαη πξνόδνπ 

Παηδαγωγηθή ζεωξία Ρνπζό  Ο καζεηήο αλαθαιύπηεη κόλνο ηνπ ηε γλώζε / ν  δάζθαινο δελ εί-

λαη απζεληία θαη δελ επηβάιιεη ηε γλώζε (Αηκίιηνο ή Πεξί Αγωγήο) 

Διαθωηιζμόρ και οικονομικόρ Φιλελεςθεπιζμόρ 

Βαζηθή ηδέα: Η νηθνλνκία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί «θπζηθά», ρσξίο πεξηνξηζκνύο (π.ρ. από ην θξά-

ηνο)  Φπζηνθξάηεο νηθνλνκνιόγνη (π.ρ. Κελέ)  

Οηθνλνκηθόο θηιειεπζεξηζκόο: Οηθνλνκηθή ζεσξία θαηά ηεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθν-

λνκία  Άληακ κηζ (1776) 

Η Εγκςκλοπαίδεια 

πιινγηθό έξγν 33 ηόκσλ  ζπγθέληξσζε όισλ ησλ λέσλ γλώζεσλ θαη ησλ ηδεώλ ηνπ Γηαθσηη-

ζκνύ  ηόρνο ε κόξθσζε θαη ν «δηαθσηηζκόο» ηνπ κεγαιύηεξνπ δπλαηνύ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο  

Πξωηεξγάηεο: Νηηληεξό θαη Νη’ Αιακπέξ 

Διάδοζη ηος Διαθωηιζμού 

Αξρηθά ζηηο αλώηεξεο ηάμεηο (π.ρ. αζηηθή ηάμε) – αξγόηεξα θαη ζε ρακειόηεξα θνηλσληθά ζηξώκα-

ηα κέζσ δηαθόξσλ εθιατθεπηηθώλ έξγσλ. 

Δμάπισζε ησλ ηδεώλ από ηε Γαιιία ζε όιε ηελ Δπξώπε.  


