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Μέξνο Πξώην1 
Ο ΚΟΜΟ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΜΟΝΔ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΠΑΝΑΣΑΗ  

ΔΩ ΣΑ ΣΔΛΗ ΣΟΤ 19
νπ

 ΑΙΩΝΑ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

ΟΙ ΑΠΑΡΥΔ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΝΔΟΣΔΡΟΤ ΚΟΜΟΤ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 1 

Η επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνύ 
 

Δμειίμεηο ζηελ Δπξώπε θαηά ηνλ 17
ν
 θαη 18

ν
 αηώλα 

Μεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Δπξψπε θαηά ηνλ 17
ν
 θαη 18

ν
 αηψλα: 

 Θεακαηηθή αύμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Μεηαβνιέο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία: 

 

 

 

 Αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ αλάκεζα ζηελ Δπξψπε, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Ακεξηθή θαη κέζα ζηελ Δπξψπε. 

 πζζώξεπζε θεθαιαίσλ ζηα ρέξηα Δπξσπαίσλ επηρεηξεκαηηψλ. 

 

 

 

Υξήζε λέσλ κεραλψλ. 

 

 

 

 

Κνηλσληθέο κεηαβνιέο 

 Οκάδεο ηεο αζηηθήο ηάμεο (βηνκήραλνη, ηξαπεδίηεο, κεγαιέκπνξνη) ελίζρπαλ ηε ζέζε ηνπο. 

 Οη αξηζηνθξάηεο ακύλνληαλ, γηα λα θξαηήζνπλ ηα πξνλφκηά ηνπο. (ηε Μ. Βξεηαλία άξρηζαλ λα 

αζρνινχληαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο). 

 Οη αγξόηεο θαη νη εξγάηεο δνχζαλ ζε άζρεκεο ζπλζήθεο. 

Πνιηηηθή θαηάζηαζε 

 Η εμνπζία ήηαλ ζπγθεληξσκέλε ζηα ρέξηα ηνπ βαζηιηά (απόιπηε κνλαξρία). 

 ηε Μ. Βξεηαλία ν βαζηιηάο, ζηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 αηψλα (έλδνμε επαλάζηαζε, 1688), αλαγλψξηζε 

πνιηηηθά δηθαηώκαηα ζηηο ηζρπξφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. 

Φπζηθέο επηζηήκεο θαη δηαλφεζε 

 Η πξφνδνο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ βνήζεζε ζηε απειεπζέξσζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηηο πξνιήςεηο ηνπ 

Μεζαίσλα. 

 Κάπνηνη δηαλννχκελνη (ζνθνί) πηζηεχνπλ φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ θφζκνπ ζηεξίδεηαη ζε θπζηθνχο λφκνπο. 

 Πξσηνπόξνη δηαλννύκελνη: 

 Φξάλζηο Μπέηθνλ (1561-1626): Κάζε επηζηεκνληθή ζέζε πξέπεη λα επαιεζεχεηαη κε πείξακα, γηα 

λα γίλεηαη δεθηή. 

 Ρελέ Νηεθάξη (1596-1650): Η ακθηβνιία είλαη ν κφλνο δξφκνο γηα ηελ αιεζηλή γλψζε. 

                                                             
1
 Ευαγγελία Λοφβη – Δημήτριος Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σφγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, 2015. 

 Αχμεζε ηεο δήηεζεο 

πξντφλησλ. 

 Μεγάια θεθάιαηα γηα 

επελδχζεηο. 

 Μεηαθίλεζε αγξνηηθψλ 

πιεζπζκψλ ζηηο πφιεηο. 

 Υξήζε λέσλ ηζρπξψλ 

κεραλψλ. 

 Γεκηνπξγία κεγάισλ 

εξγνζηαζίσλ. 

Βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε 
(Αξρίδεη ζηε 

Μ. Βξεηαλία) 

 Γεκηνπξγία κεγάισλ αγξνθηεκάησλ. 

 Δθαξκνγή λέσλ κεζόδσλ θαιιηέξγεηαο. 

 Δπέθηαζε ηεο ρξήζεο κεραλώλ. 

Αγξνηηθή επαλάζηαζε 
(απμεκέλε παξαγσγή πξντφλησλ) 
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 Σδνλ Λνθ (1632-1704): Οη άλζξσπνη έρνπλ θπζηθά δηθαηώκαηα (δσήο, ειεπζεξίαο, πεξηνπζίαο) 

πνπ δελ πξέπεη λα παξαβηάδνληαη. 

 Ιζαάθ Νηνύηνλ (1642-1727): Δθάξκνζε ηελ επαγσγηθή κέζνδν (απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ). – 

Γηαηχπσζε ηνλ λφκν ηεο παγθόζκηαο έιμεο. 

 

Σν θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνύ 

Σν πεξηερόκελν ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Γηαθσηηζκνύ (Βαζηθέο ζέζεηο ηνπ Γηαθσηηζκνύ): 

 Οη εθπξφζσπνη ηνπ Γηαθσηηζκνχ: 

 Απνξξίπηνπλ θάζε απζεληία. 

 Αζθνχλ θξηηηθή ζε θάζε πξνυπάξρνπζα γλψζε. 

 Απνδέρνληαη ηε ινγηθή σο ηνλ κφλν αζθαιή ηξφπν εξκελείαο ηνπ θφζκνπ. 

 Πηζηεχνπλ φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα πξννδεύεη δηαξθψο. 

 Ο Γηαθσηηζκφο: 

 Πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Αγγιία ζηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα. 

 Κνξπθψζεθε (έθηαζε ζηελ αθκή ηνπ) ζηε Γαιιία ηνλ 18ν αηψλα. 

 Δμαπιψζεθε ζηελ Δπξώπε θαη έμσ από απηήλ. 

 Κπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ηνπ δηαθσηηζκνχ (δηαθσηηζηέο ή θηιφζνθνη): 

 Ρνπζό, Βνιηέξνο, Νηηληεξό, Μνληεζθηέ, Νη’ Αιακπέξ. 

 

Γηαθσηηζκόο θαη πνιηηηθή 

 Η αλεξρφκελε ηφηε αζηηθή ηάμε αμηνπνίεζε ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, γηα λα δηακνξθψζεη ηα 

αλαγθαία πνιηηηθά επηρεηξήκαηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ιήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ. 

 Σέηνηεο ηδέεο ήηαλ: 

 Σα θπζηθά δηθαηώκαηα. Όινη νη άλζξσπνη έρνπλ νξηζκέλα δηθαηψκαηα πνπ δελ κπνξεί λα ηα 

θαηαξγήζεη θακία εμνπζία. Σέηνηα δηθαηψκαηα είλαη: ε δσή, ε ηδηνθηεζία, ε ηζόηεηα απέλαληη ζηνλ 

λφκν, ε ειεπζεξία ζθέςεο θαη έθθξαζεο. 

 Σν θνηλσληθό ζπκβόιαην (δηαηππψζεθε απφ ηνλ Σδνλ Λνθ). Σα άηνκα ζπκθψλεζαλ λα 

παξαρσξήζνπλ ζην θξάηνο νξηζκέλεο ειεπζεξίεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβηψζνπλ. Αλ ην θξάηνο 

παξαβεί ηε ζπκθσλία απηή (ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην), νη άλζξσπνη έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο 

αληίζηαζεο αθφκα θαη κε βία. Ο Ρνπζφ ππνζηήξημε φηη ε εμνπζία πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ 

ιανχ. 

 Η γεληθή βνύιεζε (πξνηάζεθε απφ ηνλ Ρνπζφ). Η ζχλζεζε ησλ αηνκηθψλ βνπιήζεσλ εθθξάδεη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ. Η γεληθή βνχιεζε εθθξάδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 Η δηάθξηζε ησλ εμνπζηώλ (Μνληεζθηέ). Οη ηξεηο εμνπζίεο ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα είλαη 

αλεμάξηεηεο. Η εθηειεζηηθή (θπβέξλεζε) εθαξκφδεη ηνπο λφκνπο, ε λνκνζεηηθή (βνπιή) ζεζπίδεη 

ηνπο λφκνπο, ε δηθαζηηθή (δηθαζηέο) ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ. 

 

Φσηηζκέλε δεζπνηεία 

 Κάπνηνη κνλάξρεο (βαζηιηάδεο) εθάξκνζαλ κεξηθέο απφ ηηο πνιηηηθέο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ:  

 Πεξηνξίδνληαο ηα πξνλφκηα ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ. 

 Λακβάλνληαο κέηξα θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

 Δληζρχνληαο ηα Γξάκκαηα θαη ηηο Σέρλεο. 

 Η παξαιιαγή απηή ηεο απφιπηεο κνλαξρίαο νλνκάζηεθε θσηηζκέλε δεζπνηεία. 

 Κχξηνη εθπξφζσπνί ηεο: Φξεηδεξίθνο Β΄ ηεο Πξσζίαο, Μαξία Θεξεζία ηεο Απζηξίαο, Ισζήθ ηεο 

Απζηξίαο (γηνο ηεο Θεξεζίαο), Αηθαηεξίλε Β΄ ηεο Ρσζίαο. 

 

Γηαθσηηζκόο θαη ζξεζθεία 

 Οη πεξηζζφηεξνη δηαθσηηζηέο πίζηεπαλ ζηνλ ζεφ σο δεκηνπξγφ ηνπ θφζκνπ. Γελ πίζηεπαλ φκσο φηη 

παξεκβαίλεη ζηα αλζξψπηλα πξάγκαηα (ληετζκφο). Οξηζκέλνη ήηαλ άζενη. 

 Όινη πίζηεπαλ φηη ε αλεμηζξεζθία ζα απάιιαζζε ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ κηζαιινδνμία. 
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Γηαθσηηζκόο θαη εθπαίδεπζε 

 Η εθπαίδεπζε, γηα ηνπο δηαθσηηζηέο, βνεζάεη ζηε ζπλερή πξόνδν ηνπ αλζξψπνπ. 

 Καηά ηνλ Ρνπζφ (Αιμίλιος):  

 Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή αλαδήηεζε ηνπ καζεηή. 

 Ο δάζθαινο δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο απζεληία. Θέηεη εξσηήκαηα θαη θαζνδεγεί ηνλ καζεηή λα 

βξεη ηηο απαληήζεηο. 

Γηαθσηηζκόο θαη νηθνλνκηθόο θηιειεπζεξηζκόο 

 Η ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο θπζηθά, ρσξίο ηελ θξαηηθή παξέκβαζε, νλνκάζηεθε θπζηνθξαηία θαη 

ππνζηεξίρζεθε απφ Γάιινπο νηθνλνκνιφγνπο (Κελέ). 

 Ο Άληακ κηζ ζηελ Αγγιία ππνζηήξημε ηελ ειεπζεξία ηεο νηθνλνκηθήο δσήο (νηθνλνκηθόο 

θηιειεπζεξηζκόο) κε ην έξγν ηνπ Έρεσνες για τη υύση και τα αίτια τοσ πλούτοσ των εθνών. 

 

Η Δγθπθινπαίδεηα 

 Η Δγθπθινπαίδεηα είλαη έλα ζπιινγηθφ έξγν 33 ηφκσλ, πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο λέεο γλψζεηο, ηδέεο, 

αληηιήςεηο ηνπ Γηαθσηηζκνχ. 

 Πξσηεξγάηεο: Νηηληεξό, Νη’ Αιακπέξ 

 

Η δηάδνζε ησλ ηδεώλ ηνπ Γηαθσηηζκνύ 

 Οη ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ: 

 Γηαδφζεθαλ αξρηθά ζηα αλώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα. 

 Δθιατθεύηεθαλ θαη δηαδφζεθαλ θαη ζε επξύηεξα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο. 

 Γηαδφζεθαλ ζε όιε ηελ Δπξψπε θαη έμσ απφ απηήλ. 

 

Δξσηήζεηο 

ην βηβιίν: ει. 13, εξσηήζεηο 1, 2. 

Άιιεο εξσηήζεηο: 

1. Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Δπξψπε ηνλ 17
ν
 θαη 18

ν
 

αηψλα; 

2. Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν «αγξνηηθή επαλάζηαζε»; 

3. Πνηνη παξάγνληεο επλφεζαλ ηε δεκηνπξγία κεγάισλ εξγνζηαζίσλ; 

4. Πνηεο θνηλσληθέο κεηαβνιέο ζπληειέζηεθαλ ζηελ Δπξψπε θαηά ηνλ 17
ν
 θαη 18

ν
 αηψλα; 

5. Πνηεο ήηαλ νη βαζηθέο ζέζεηο ησλ: Φξάλζηο Μπέηθνλ, Ρελέ Νηεθάξη, Σδνλ Λνθ θαη Ιζαάθ Νηνχηνλ; 

6. Πνηεο ηδέεο ησλ δηαθσηηζηψλ ζπλζέηνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Γηαθσηηζκνχ; 

7. Πνηα πνιηηηθή ζέζε δηαηχπσζαλ νη δηαθσηηζηέο ζρεηηθά κε ηα «θπζηθά δηθαηψκαηα»; 

8. Ση είλαη ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην θαη απφ πνηνλ δηαηππψζεθε; 

9. Πνηα άπνςε δηαηχπσζε ν Μνληεζθηέ ζρεηηθά κε ηηο ηξεηο εμνπζίεο ηνπ θξάηνπο; 

10. Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν «πεθσηηζκέλε δεζπνηεία» θαη πνηνη είλαη νη θχξηνη εθπξφζσπνί ηεο; 

11. Πνηα ήηαλ ε ζηάζε ησλ δηαθσηηζηψλ απέλαληη ζηε ζξεζθεία; 

12. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ηδέεο ηνπ Ρνπζφ γηα ηελ εθπαίδεπζε, φπσο δηαηππψλνληαη ζην έξγν ηνπ 

Αιμίλιος; 

13. Πνηεο αληηιήςεηο γηα ηελ νηθνλνκία επηθξαηνχλ αλάκεζα ζηνπο δηαθσηηζηέο ζηε Γαιιία θαη ζηελ 

Αγγιία; 

14. Πψο αληηιακβάλεζηε ηνπο φξνπο «θπζηνθξαηία» θαη «νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο»; 

15. Ση ήηαλ ε Δγθπθινπαίδεηα θαη πνηνη ήηαλ νη πξσηεξγάηεο ηεο; 

16. ε πνηνπο γεσγξαθηθνχο ρψξνπο δηαδφζεθαλ νη ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ; 

 


