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1. Η εποχή του Διαφωτισµού: Μέρος Α΄ (Οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις, 17ος - 18ος
αιώνας)
Ποιες ήταν οι συνθήκες που προετοίµασαν το έδαφος για το κίνηµα του Διαφωτισµού; Ο
17ος και 18ος αιώνας αποτελούν περίοδο θεµελιακών αλλαγών για την Ευρώπη, ιδιαίτερα
στους τοµείς της οικονοµίας, της κοινωνίας και της επιστήµης. Ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά της περιόδου είναι η θεαµατική αύξηση του πληθυσµού της ευρωπαϊκής
ηπείρου. Ο πληθυσµός της Ευρώπης από 120 εκατοµµύρια κατοίκους στις αρχές του 18ου
αιώνα φτάνει τα 180 εκατοµµύρια κατά την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης, το 1789.
Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες διατροφής του ολοένα αυξανόµενου πληθυσµού
επιβάλλονταν σαρωτικές αλλαγές στον τοµέα της γεωργίας. Για παράδειγµα,
δηµιουργήθηκαν µεγάλα αγροκτήµατα µε την εκχέρσωση δασικών εκτάσεων, δηλαδή την
µετατροπή µέρους των δασών σε καλλιεργήσιµη γη. Επίσης, η εισαγωγή νέων µεθόδων
καλλιέργειας και η διάδοση της χρήσης µηχανηµάτων για την σπορά και το αλώνισµα
οδήγησαν στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Τόσο σηµαντικές ήταν αυτές οι
καινοτοµίες ώστε το φαινόµενο να χαρακτηριστεί αγροτική επανάσταση. Από την άλλη,
όµως, οι µεταβολές αυτές και κυρίως η επέκταση στη χρήση µηχανηµάτων είχε ως
αποτέλεσµα πολλοί αγρότες να µείνουν χωρίς δουλειά, αφού σταδιακά µειώνονταν οι
ανάγκες σε γεωργικά χέρια.
Παράλληλα µε την ευηµερία της γεωργίας, πρέπει να προστεθεί και η ανάπτυξη τόσο του
εγχώριου, δηλαδή του εσωτερικού εµπορίου στην ίδια την Ευρώπη, όσο και του µεγάλου
θαλάσσιου εµπορίου ανάµεσα στην Ευρώπη, την Αφρική και την Αµερική, που ονοµάστηκε
Τριγωνικό εµπόριο, γιατί διεξαγόταν σε τρεις φάσεις: Οι Ευρωπαίοι µετέφεραν στην Αφρική
µικροεµπορεύµατα, από εκεί αγόραζαν σκλάβους που τους αντάλλαζαν στην Αµερική µε
άλλα προϊόντα (ζάχαρη, καφέ κ.ά.), τα οποία στη συνέχεια µετέφεραν στην Ευρώπη. Από τις
αλλαγές αυτές επωφελούνται οι Ευρωπαίοι επιχειρηµατίες οι οποίοι συγκεντρώνουν στα
χέρια τους κεφάλαια, δηλαδή µεγάλα χρηµατικά αποθέµατα. Έτσι λοιπόν έχουµε από τη µια
πλευρά τους επιχειρηµατίες που κατέχουν συσσωρευµένο πλούτο και από την άλλη χιλιάδες
αγρότες χωρίς δουλειά, οι οποίοι προκειµένου να ζήσουν εγκαταλείπουν την ύπαιθρο και
αναζητούν δουλειά στις πόλεις.
Έτσι, οι δύο αυτοί παράγοντες, δηλαδή ο αυξηµένος πλούτος και ο µεγάλος αριθµός
αγροτών χωρίς δουλειά, σε συνδυασµό µε την εκτεταµένη χρήση ισχυρών µηχανών για την
κάλυψη της αυξανόµενης ζήτησης, κυρίως στους τοµείς της υφαντουργίας και της
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µεταλλουργίας (κυριότερες δραστηριότητες µεταποίησης) οδήγησαν στη δηµιουργία
µεγάλων εργοστασίων. Οι εφευρέσεις στον τοµέα της υφαντουργίας φανερώνουν την ανάγκη
για την κάλυψη των νέων αναγκών που δηµιουργούνταν: «Το 1733 ο Κέυ τελειοποιεί τον
αργαλειό χάρη στην ιπτάµενη σαΐτα που επιτρέπει την κατασκευή µεγαλύτερων υφασµάτων µε
πολύ λιγότερα εργατικά χέρια. Καθώς αυξάνει έτσι τη δυνατότητα ύφανσης, παρουσιάζεται
µεγάλη ζήτηση νηµάτων [...] εξ ου και οι προσπάθειες κατασκευής µίας χειροκίνητης
κλωστοµηχανής, που καταλήγουν το 1765 στην εφεύρεση της jenny από τον Χάργκρηβς [...]
ενώ το 1768 ο Κρόµπτον την τελειοποιεί. [...] Η αφθονία νήµατος είναι πλέον τόσο µεγάλη
ώστε οι υφαντουργοί δεν καταφέρνουν να απορροφήσουν την αυξανόµενη παραγωγή [...] Περί
το 1815 το σύνολο της υφαντουργικής παραγωγής είναι µηχανοποιηµένο.»1 Οι αλλαγές αυτές
παρουσιάζονται, για διάφορους λόγους, πρώτα στη Μεγάλη Βρετανία στα µέσα του 18ου
αιώνα, δηλαδή µεταξύ των ετών 1750 - 1780, και αποτελούν την πρώτη φάση του
φαινοµένου που ονοµάστηκε βιοµηχανική επανάσταση.
Αναπόφευκτα, οι αγροτικές µεταβολές, η ανάπτυξη του µεγάλου θαλάσσιου εµπορίου και
τα προµηνύµατα της βιοµηχανικής επανάστασης έφεραν βαθιές αλλαγές στην κοινωνία. Ένα
µέρος της αστικής τάξης (οι βιοµήχανοι, οι τραπεζίτες και οι µεγαλέµποροι) επωφελείται των
συνθηκών και γίνονται ολοένα πλουσιότεροι. Ωστόσο, οι αστοί δεν έχουν πολιτικά
δικαιώµατα, δηλαδή δεν δικαιούνται καµία συµµετοχή στη λήψη πολιτικών αποφάσεων,
πρωτίστως σε αυτές που τους αφορούν. Η εξουσία σε όλα σχεδόν τα κράτη της Ευρώπης
παραµένει συγκεντρωµένη στα χέρια του βασιλιά, ο οποίος παραµένει ο απόλυτος άρχοντας
(απόλυτη µοναρχία), µε εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία, όπου, ήδη από τα τέλη του 17ου
αιώνα, η εξουσία του βασιλιά περιοριζόταν από την ύπαρξη ενός Κοινοβουλίου, που
αναγνωρίζει κάποια πολιτικά δικαιώµατα στα µέλη των οικονοµικά ισχυρότερων τάξεων. Οι
αριστοκράτες ή ευγενείς προσπαθούν να διαφυλάξουν τα παραδοσιακά προνόµιά τους, όπως
για παράδειγµα την απαλλαγή από την πληρωµή φόρων, από την αυξανόµενη δύναµη των
αστών. Τέλος, η πλειοψηφία του πληθυσµού αποτελείται από τους αγρότες στην ύπαιθρο και
τους ανειδίκευτους εργάτες στις πόλεις που ζουν σε άθλιες συνθήκες.
Την εποχή αυτή παρατηρείται επίσης µεγάλη πρόοδος στον τοµέα των φυσικών
επιστηµών, όπως στην αστρονοµία, τη φυσική, τη βιολογία και τη χηµεία. Οι διανοούµενοι
της εποχής αµφισβητούν τις προκαταλήψεις του παρελθόντος και προσπαθούν να
ερµηνεύσουν τον κόσµο µε βάση τη λογική, την ικανότητα δηλαδή του ανθρώπινου νου να
σκέφτεται και να καταλήγει σε συµπεράσµατα (ορθολογισµός). Σηµαντικότεροι από αυτούς
υπήρξαν οι φιλόσοφοι-στοχαστές Ρενέ Ντεκάρτ, Τζον Λοκ, Φράνσις Μπέικον και Ισαάκ
Νιούτον. Οι απόψεις αυτών των στοχαστών ήταν πραγµατικά πρωτοποριακές και
προετοίµασαν τον δρόµο, µαζί µε τις υπόλοιπες εξελίξεις που αναφέρθηκαν, για την
εµφάνιση του κινήµατος του Διαφωτισµού, που θα εξεταστεί στη συνέχεια.
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