
2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 
ΜΕΡΟΣ Α (Σελ. 113-114 «Ο οικουμενικός άνθρωπος»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

(Ορισμός) 

Ένα καλλιτεχνικό και ταυτόχρονα πνευματικό κίνημα που εκδηλώθηκε  τον 

15ο και 16ο αι., την ίδια εποχή με τις ανακαλύψεις, στον ευρωπαϊκό χώρο. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ που 

συνέβαλαν  

Μεγάλη ήταν η συμβολή  

• των σταυροφοριών (στροφή του ενδιαφέροντος της Δύσης στην 

Ανατολή) 

• της αστικής τάξης 

ΚΥΡΙΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ  

Η αναβίωση των αξιών της κλασσικής αρχαιότητας για τη θεμελίωση ενός 

σύγχρονου κόσμου. 

Το κοσμοείδωλο της 

Αναγέννησης  

Ο άνθρωπος διευρύνει τη σκέψη του και διαμορφώνει μια διαφορετική 

αντίληψη για τον κόσμο. Αυτή δεν στηρίζεται πλέον στην παράδοση 

(σωτηρία της ψυχής, αποχή από τις χαρές της ζωής, ιδέα της ματαιότητας) 

αλλά στην κριτική σκέψη, στην εξέλιξη, στις επιστήμες και στην ιδέα της 

προόδου. 

Ο άνθρωπος γίνεται τα επίκεντρο της παρατήρησης και του ενδιαφέροντος 

των λογίων, των σοφών και των καλλιτεχνών. 

Το σώμα, η επίγεια ζωή και η ομορφιά διαμορφώνουν μια νέα αντίληψη για 

τη ζωή. 

Κοιτίδα των 

πολιτιστικών εξελίξεων 

Οι ακμαίες οικονομικά πόλεις της Ιταλίας (Φλωρεντία, Ρώμη, Βενετία, 

Μιλάνο). Οι πνευματικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες υποστηρίζονται 

από τους μαικήνες της εποχής (Μέδικοι στη Φλωρεντία, Σφόρτσα στο 

Μιλάνο, πάπας Ιούλιος Β΄). 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 

(Στροφή στην 

αρχαιότητα) 

Η έννοια δηλώνει τη συστηματική ενασχόληση με τα κείμενα της 

αρχαιότητας. Ο άνθρωπος της εποχής στράφηκε προς τον ελληνορωμαϊκό 

πολιτισμό, μελετούσε και μετέφραζε συστηματικά τους αρχαίους 

συγγραφείς. 

«Πολιτεία των 

Γραμμάτων» 

Οι ανθρωπιστές ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη για να διαδώσουν τις ιδέες 

τους. Δημιουργούν ένα δίκτυο σχέσεων και πολιτισμού με τους ομοϊδεάτες 

τους. 

Ανθρωπιστές • Έχουν βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα 

• Ασκούν κριτική στις μεσαιωνικές αντιλήψεις’ 

• Αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία 

• Γράφουν στην Λατινική 

• Γράφουν κάποια έργα τους και στις εθνικές τους γλώσσες, τις οποίες 

υπερασπίζονται. 



 

Κορυφαίοι 

ανθρωπιστές 

Έρασμος 

• Σατιρίζει επικριτικά τις καταχρήσεις της Εκκλησίας 

• Αγωνίζεται για μια ειρηνική Ευρώπη 

• Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην Παιδεία 

• Σημαντικό έργο του: Μωρίας εγκώμιον 

Φρανσουά Ραμπελαί 

• Έχει ανάλογες απόψεις με τον Έρασμο 

• Σημαντικό έργο: Πανταγκρουέλ (Σημ.: Βασικό θέμα του βιβλίου είναι 

η εκπαίδευση. Ο Ραμπελαί κοροϊδεύει τις συντηρητικές 

εκπαιδευτικές μεθόδους του Μεσαίωνα). 

Τόμας Μορ 

Οραματίζεται μια ιδανική (ουτοπική) κοινωνία, όπου θα βασιλεύουν η 

ειρήνη, η ισότητα και η ανεκτικότητα 

Σημαντικό έργο του: Ουτοπία (Σημ.: Ο Μορ καρατομήθηκε στις 6 Ιουλίου 

1535 με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Στο έργο του «Ουτοπία» 

σχολιάζονται τα δεινά της τότε Ευρώπης: η κοινωνική ανισότητα, η απληστία 

των ευγενών και των πλούσιων αστών, η ανηθικότητα στις βασιλικές αυλές). 

 

Οικουμενικός 

άνθρωπος 

Ο ιδανικός άνθρωπος, κατά του ανθρωπιστές, πρέπει να έχει μια 

πολυδιάστατη προσωπικότητα με πνευματικά, ψυχικά και σωματικά 

χαρίσματα 

Αυτός ο οικουμενικός άνθρωπος μπορεί να διαμορφωθεί με την κατάλληλη 

αγωγή 

και 

καθορίζει με τη γνώση και τον προσωπικό του αγώνα το πεπρωμένο του. 

Οι ανθρωπιστές ιδρύουν νέα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμβάλλουν στη 

διάδοση των νέων ιδεών 

Τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία μαθημάτων, 

ώστε οι μαθητές να αποκτούν συνολική μόρφωση. 


