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• Τι γνωρίζετε για τη «Διαμάχη Αρχαίων –Νεοτερικών (Μοντέρνων)» στα τέλη του 17ου αι.; [Λε Γκοφ, 

50-52]

• Ποιο είναι το «παράδειγμα» του Διαφωτισμού; = Σε ποιες ιδέες θα συμφωνούσαν οι φιλόσοφοι του

Διαφωτισμού; (10λογος)

• Ποια είναι η παραδοσιακή κοινωνική δομή της Ευρώπης του 18ου αι.;

• Ποιες κοινωνικές ομάδες περιλαμβάνει η «Τρίτη Τάξη» στη Γαλλία κατά την έναρξη της Γ.Ε και ποια η

θέση/ ρόλος της;

• Ποια η σχέση του Διαφωτισμού με τη Γαλλική και Αμερικανική Επανάσταση; (=κεφ. Επανάσταση και

Μεταρρύθμιση)

Ερωτήσεις γύρω από το «Τι είναι Διαφωτισμός;» του Κάντ :  

• Πού, πότε και σε ποιο πλαίσιο συζήτησης δημοσιεύεται το δοκίμιο του Κάντ ;

• Ποιες ιδέες συνοψίζει η εμβληματική προστακτική του Καντ «S a p e r e  a u d e!»;

• Πώς ερμηνεύεται η διάκριση σε «δημόσια» και «προσωπική χρήση της έλλογης δύναμης» του

ανθρώπου;

• Σχολιάστε «διαφωτισμός είναι... του διαφωτισμού». (σ.19)

Ερωτήσεις γύρω από την Εγκυκλοπαιδεία και τον «Προεισαγωγικό Λόγο» του Ντ’ Αλαμπέρ :  

• Τι γνωρίζετε για το εκδοτικό εγχείρημα της Εγκυκλοπαίδειας (στόχος, διάρκεια, δυσκολίες, οργάνωση

λημμάτων).  

• Ποιες οι φιλοσοφικές αρχές που διέπουν την Εγκυκλοπαίδεια; Ποιο σύστημα οργάνωσης της

ανθρώπινης γνώσης ακολουθεί σύμφωνα με τον προεισαγωγικό λόγο;  

• Τρόποι και θεσμοί διάδοσης του ευρωπαϊκού διαφωτισμού (περιοδικά, λέσχες, βιβλιοθήκες) επιλέξτε

και αναπτύξτε έναν.

• Ποια η στάση των Ρωμιών απέναντι στην αρχαιότητα στην κοινωνία του γένους κατά τον 18ο αιώνα.

(Πεχλιβάνος).

Γιατί η Έλλη Σκοπετέα χαρακτηρίζει «προβληματική» τη μαθητεία του Ελληνικού Διαφωτισμού 

στη Δυτική Ευρώπη;

• Τι γνωρίζετε για τα Γράμματα από το Άμστερνταμ του Σταμάτη Πέτρου; Γιατί μπορεί να ενδιαφέρουν

έναν ιστορικό των ιδεών;

Δημαράς: Το σχήμα του Διαφωτισμού:  

• Η έκδοση (μορφές χρηματοδότησης εντύπου, ο ρόλος της Εκκλησίας, ο ρόλος των Φαναριωτών)

• Ανώνυμος 1789,  Ρωσσαγγλογάλλος (+/_ 1805), Η Ελληνική Νομαρχία (1806)

• Τεκτονισμός, ρόλος μεταφράσεων, γένος/έθνος

 ---------------------------------------------------------------- 

• Τι γνωρίζετε για την προέλευση της λέξης «ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ» (Φούρστ).

• Σε τι συνοψίζεται η διαφορά του Γερμανικού από τον Αγγλικό και Γαλλικό Ρομαντισμό και πώς

εκφράζεται;  (Ουέλλεκ)

• Εκφράσεις πρώιμου ρομαντισμού/προρομαντισμού ή Απαρχές του Ρομαντισμού σε Αγγλία, Γερμανία,

Γαλλία (παραδείγματα)

• Το γοτθικό, το μέρχεν (Maerchen: ρομαντικό παραμύθι), η σημασία του Φρανκεστάιν της Μαίρη

Σέλλεϋ (Τράβερς,  95-98), sehnsucht, Bildungsroman

• Ποια είναι τα ρομαντικά στοιχεία στον Βέρθερο του Γκαίτε;

• Πώς ορίζει τον «αφελή» και πώς τον «συναισθηματικό» ποιητή ο Σίλλερ στο σχετικό δοκίμιο;

• Εντοπίστε ρομαντικά στοιχεία στον «Πρόλογο στις Λ.Μπ.» του Ουέρντσγουόρθ.

• Αναφερθείτε επιγραμματικά στα και νούρια προβλήματα που αντιμετώπισε το νεοσύστατο ελληνικό 

κράτος.

Τι γνωρίζετε για τη Μεγάλη Ιδέα;•

•


