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 Γεννήθηκε στη Ρίγα της Λεττονίας το 1909.  

 Μετοίκησε με την οικογένειά του στη Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας το 1915. 

 Το 1917 βίωσε από κοντά την επανάσταση των μπολσεβίκων. 

 Το 1920 μετέβη με την οικογένειά του στην Αγγλία και μαθήτευσε στο St Paul’s 
School και το Corpus Christi College της Οξφόρδης. 

 Στην Οξφόρδη έγινε εταίρος των All Souls College και New College καθώς και 
καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας στο Wolfson College μέχρι το 
1971. 

 Ο Berlin έλαβε τον τίτλο του Ιππότη το 1957. 

 Διατέλεσε πρόεδρος της Βρετανικής Ακαδημίας στα μέσα της δεκαετίας του 
1970.  

 Έμεινε γνωστός ως διανοητής, δοκιμιογράφος, ομιλητής και σπουδαίος ως μη 
συμβατικός και εμπνευσμένος δάσκαλος. 

 Συνέβαλε στη Φιλοσοφία και την ιστορία των ιδεών, τουλάχιστον των ρώσων 
διανοητών του 19ου αιώνα. 

 Η διάλεξη του 1958 με τον τίτλο «Δύο έννοιες της Ελευθερίας» (Two Concepts 
of Liberty) είναι από τα βασικότερα κείμενα πολιτικής φιλοσοφίας. Το δοκίμιο 
αυτό εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1969 με την μορφή που υπάρχει και 
σήμερα, δηλαδή της συλλογής των τεσσάρων δοκιμίων για την ελευθερία. 
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 Το δοκίμιο «Οι πολιτικές ιδέες κατά τον εικοστό αιώνα» δημοσιεύτηκε για 

πρώτη φορά σε ειδικό τεύχος του περιοδικού Foreign Affairs της Νέας 

Υόρκης τον Απρίλιο του 1950, αφιερωμένο στα  πενήντα πρώτα χρόνια 

του εικοστού αιώνα. 
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 Το ζήτημα της ιστοριογραφίας: 

 Η κατανόηση, αντιπαραβολή, ταξινόμηση, συστηματοποίηση, θέαση υπό το 
πρίσμα μοντέλων είναι η ίδια η σκέψη. 

 Μομφή ιστορικών για αποτέλεσμα έργου του στην περίπτωση που αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με τα κριτήρια εξακρίβωσης και ερμηνείας των 
γεγονότων που χαρακτηρίζουν την εποχή και την κοινωνία: 

 Κατά τον 18ο αιώνα: σύνδεση ιστορίας με φυσική και μαθηματικά. 

 Κατά τον 19ο αιώνα: σύνδεση ιστορίας με βιολογία και μουσική. 

 Κατά τον 20ο αιώνα: σύνδεση ιστορίας με ψυχολογία και κοινωνιολογία. 

 

 Πολιτικά κινήματα κατά τον 19ο αιώνα: 

 Ανθρωπιστικός ατομικισμός και Ρομαντικός εθνικισμός 

 Κάποιες ομοιότητες: 

 Κοινή πεποίθηση ότι τα προβλήματα των ατόμων και των κοινωνιών 
μπορούν να λυθούν με κάποιον τρόπο αρκεί οι δυνάμεις της ευφυΐας και 
της αρετής να υπερίσχυαν της άγνοιας και της κακίας. 

 Ο άνθρωπος χάρη στις διανοητικές και ηθικές του ικανότητες, μπορούσε να 
λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα εφόσον το κατανοούσε πλήρως. 

 Ριζικές διαφορές: 

 Διαφορετική απάντηση ως προς τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων 
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 Πολιτικές ιδεολογίες: 
 Φιλελευθερισμός:  

 Πίστη στην απεριόριστη δύναμη της παιδείας και ορθολογικής ηθικής ως 
μέσων εξάλειψης της φτώχιας και της οικονομικής ανισότητας. 

 Σοσιαλισμός: 
 Πίστη ότι χωρίς ριζοσπαστικές αλλαγές στην κατανομή και στον έλεγχο των 

οικονομικών πόρων, καμιά αλλαγή ως προς  τις στάσεις ή τις απόψεις των 
ανθρώπων δεν θα ήταν επαρκείς, ή ακόμα και εφικτή. 

 Πίστη στη δύναμη των θεσμών-απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες κατά του 
χάους, της αδικίας και της βαναυσότητας, που αποτελούν παράγωγα του 
ανεξέλεγκτου ατομικισμού. 

 Αναρχισμός: 
 Καχυποψία προς θεσμούς, οι θεσμοί ως εμπόδια για την πραγμάτωση της 

ελεύθερης κοινωνίας. 

 

 Ακραία καθεστώτα: 
 Κομμουνισμός:  

 ως αναξιόπιστος κληρονόμος του φιλελεύθερου διεθνισμού του προηγούμενου 
αιώνα. 

 Φασισμός:  

 ως ζενίθ και ναδίρ του μυστικιστικού πατριωτισμού που εμψύχωσε τα εθνικά 
κινήματα της περιόδου. 
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 Πολιτική αντιπροσώπευση (τέλη του 19ου αιώνα) 
 Άνοδος στην εξουσία όλων των κοινωνικών τάξεων 

 Μάχη για τα δικαιώματα κοινωνικών ομάδων (ζωή, ελεύθερη έκφραση, εξουσία) 

 

 Φιλελευθερισμός (τέλη του 19ου αιώνα) 
 Αναγκαία η άσκηση ελέγχου επί της κοινωνικής ζωής 

 Μέσω του κράτους, ο μετριασμός της αχαλίνωτης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
προστασία ελευθεριών των αδυνάτων, διασφάλιση δικαιωμάτων (δίχως τα οποία 
δεν μπορεί να υπάρξει ευτυχία, δικαιοσύνη, ελευθερία). 

 Σοσιαλισμός (τέλη του 19ου αιώνα) 
 Κατηγορίες προς φιλελευθέρους για «ανιστοκρικό» τρόπο νομοθεσίας, 

παραποίηση γεγονότων (διαιώνιση status quo, δυστυχία και αδικία) 

 Πίστη στην υπέρτατη αξία της ορθολογικής ανάλυσης 

 Μαρξισμός (τέλη του 19ου αιώνα) 
 Αμφισβήτηση θεωρίας Λόγου που πρέσβευαν οι Φιλελεύθεροι και οι Σοσιαλιστές 

στην θεωρία της αλλά όχι στην πράξη. 

 Ορθολογισμός ως πλάνη – απαρχές από την εσφαλμένη ανάλυση του χαρακτήρα 
του ανθρώπου. 
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 Πολιτικές Ιδεολογίες – αλλαγή στάσης απέναντι στην αξία της 
διάνοιας (20ος αιώνας) 

 Φιλελευθερισμός σε αντίθεση με τον σοσιαλισμό: 

 Ως προς τους σκοπούς 

 Ως προς τις μεθόδους 

 Κομμουνισμός: εμφανίζεται ως στρατευμένος ανθρωπισμός τον οποίο η 
αναζήτηση αποτελεσματικών επιθετικών και αμυντικών μεθόδων έχει 
εξωθήσει στα άκρα (Μαρξισμός παρότι υπογραμμίζει τον ταξικό χαρακτήρα 
της δράσης και της σκέψης, πάντα επικαλείται τον λόγο) 

 

 1903 (Συνέδριο Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος) – Θέσεις 
Λένιν: 

 Παραχώρηση απεριόριστης δύναμης σε μικρή ομάδα επαγγελματιών 
επαναστατών (οι δημοκρατικές μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί στο 
παρελθόν δεν κατόρθωσαν να αλλάξουν τα πράγματα) 

 Ψυχολογία, κοινωνιολογία, θεωρία της ιστορίας εσφαλμένες ως μέθοδοι 
(θεωρούσαν ως δεδομένο ότι ο άνθρωπος ενεργεί ωθούμενος από 
συνειδητές πεποιθήσεις που όμως είναι επιδεκτικές αλλαγής) 
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 Χρέος επαναστάτη: η προετοιμασία του προλεταριάτου για την ανατροπή 

των κυρίαρχων τάξεων. 

 Είτε μέσω της μόρφωσης των αναξιοπαθούντων (αφύπνιση κριτικού 

πνεύματος μέσα τους) 

 Είτε μέσω της μετατροπής τους σε πειθήνια δύναμη μέσω της εφαρμογής 

στρατιωτικής πειθαρχίας και χρήσης σλόγκαν ώστε να αποκλειστεί εντελώς 

κάθε ανεξάρτητη σκέψη 

 Μέσω της εκπαίδευσης και της ορθολογικής οργάνωσης της οικονομίας, 

όλοι θα μπορούσαν να επιτελέσουν οποιοδήποτε καθήκον αποτελεσματικά 

 

 Νέο πλαίσιο (έργο του επαναστατικού νομοθέτη) 

 Έχει αξία μόνο όταν γίνεται αποδεκτό με τυφλή πίστη 

 Νέο πλαίσιο: σύνολο των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και 

θρησκευτικών θεσμών των «μύθων», των δογμάτων, των ιδεωδών, του 

τρόπου σκέψης, των γλωσσικών κατηγοριών, των κλιμάκων αξιών, των 

αισθημάτων, των κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών και συνηθειών – 

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΜΑΡΞ 
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 Αντιμετώπιση ιστορίας (πριν τον 20ο αιώνα): 

 Ιστορία – διανοητικός αγώνα, έκφραση ερωτημάτων, οπτικές και 

προσεγγίσεις αυτών 

 Ερωτήματα: 

 Μεταφυσικά, Ηθικά 

 Πολιτικά 

 Απαντήσεις: διαφορετικές προσεγγίσεις, ανάλογα με την εποχή, το 

κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, την ιδιοσυγκρασία και τα 

πνευματικά ενδιαφέροντα των σκεπτικιστών 

 

 Νέα αντιμετώπιση ιστορία (20ος αιώνας): 

 Αντιμετώπιση ερωτημάτων από σκεπτικιστές μέσω της απαλοιφής τους 

 Επιρροή στον ερωτώντα με τρόπο με στόχο την απαλοιφή των ερωτημάτων 

ως ανεπίλυτα από την συνείδησή του – μεταβολή της νοοτροπίας αντί της 

ανάλυσης ή κατανόηση της ουσίας του ερωτήματος  

 Οδός κομμουνιστικών και φασιστικών κρατών για επιβολή των ιδεολογιών 

τους 
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 Εμφάνιση οικονομικών κρίσεων και επιδράσεις 

 Λόγω του ασυγχρονισμού και μη εναρμονισμού της τεχνολογικής ανάπτυξης 

με την κοινωνική αλλαγή 

 Τις ακολούθησαν κοινωνικές, πολιτικές, ηθικές συμφορές 

 Απώλεια πίστης στην πολιτική δράση και ιδεώδη 

 Ανάγκη δημιουργίας κόσμου που θα προστατεύει τους ανθρώπους από τις 

συμφορές. 

 Υποταγή πολιτικής σε οικονομικά συμφέροντα 

 Σταδιακή εξάλειψη παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν δυσαρέσκεια 

– χειραγώγηση ατόμων: 

 Είτε μέσω της λογοκρισίας 

 Είτε μέσω της επέκτασης του πεδίου άσκησης αυστηρού ελέγχου ώστε αυτό να 

συμπεριλάβει κάθε επίπεδο που ενδέχεται να εμφανιστεί αναρχία 

 

 Χαρακτηριστικά 20ου αιώνα και διαφορά από προηγούμενους: 

 Νέος τρόπος αντίληψης της κοινωνίας και ανάλυσης αξιών μέσα από 

εμπειρικές υποθέσεις - μεταφυσικά αιτήματα για την ιστορία, τη φυλή, τον 

εθνικό χαρακτήρα. 
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 Στο παρελθόν δεν υπήρξε (από τους ρομαντικούς και τους αντιδραστικούς) 

ανάγκη υποβάθμισης των ερωτημάτων προς απάντηση.  

 Για αυτούς τα ερωτήματα ήταν ζωτικής σημασίας 

 Απάντηση – Οικουμενική λύση, μόνο από ιερούς θεσμούς, μυστικιστικές 

αποκαλύψεις, εμπνευσμένους ηγέτες, ή μέσω της θείας χάρης 

 Οι απόπειρες υποβάθμισης της πραγματικής υπόστασης των ζητημάτων 

γινόταν από τους δεδηλωμένους εχθρούς του λόγου και της ατομικής 

ελευθερίας (Δύο στρατόπεδα με κοινό στοιχείο την εξήραν την Αναγέννηση 

και μισούσαν τον Μεσαίωνα) 

 Υπέρμαχοι της εξουσίας και της τυφλής πίστης – αντιμετώπιση με καχυποψία 

την επιδίωξη της αλήθειας και των ατομικών σκοπών 

 Υπέρμαχοι της ελεύθερης έρευνας και έκφρασης 

 

 Η ελευθερία στον 20ο αιώνα έχει μειωθεί (με διαφορετικό τρόπο 

απ’ότι στον Μεσαίωνα η στην περίοδο των εθνικισμών) προς 

χάριν μιας απλής και ομαλής ζωής 

 Αναγκαίος ο κοινωνικός έλεγχος ώστε να αποτραπεί το χάος και η ανέχεια 
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 Ανάγκες εποχής: 

 Περισσότερος φωτισμένος σκεπτικισμός και μεγαλύτερη ανεκτικότητα στις 

ιδιαιτερότητες – λιγότερο μηχανική και δογματική εφαρμογή των γενικών 

αρχών. 

 Υποταγή στην εξουσία όχι γιατί αυτή είναι αλάθητη αλλά για λόγους 

ωφελιμότητας (η εξουσία πρόκειται για ένα αναγκαίο μέσο) 

 Επίλυση προβλημάτων αδικίας, φτώχειας, υποδούλωσης, αμάθειας μέσω 

μεταρρυθμίσεων ή επαναστάσεων χωρίς όμως η ζωή των ανθρώπων να 

προορίζεται για αυτό 

 Θέση, ατομικών και συλλογικών σκοπών, ιδιαίτερους και νέους και 

επιδίωξη αυτών με πάθος 



14 
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 Η επικρατούσα αντίληψη περί ιστοριογραφίας, σύμφωνα με τον 

Berenson: 

 (Αντικειμενικά) - οτιδήποτε υπάρχει, υπάρχει κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο (τυχαιώδης αντίληψη της ιστορίας) 

 Η εξήγηση είναι μορφή δικαιολόγησης 

 Η γνώση για τα πράγματα ταυτίζεται με την συγχώρεση 

 

 Θεωρίες για την Ιστορία: 

 Ποίος ή τι ευθύνεται (πόλεμος, επανάσταση, οικονομική κατάρρευση, 

ανακάλυψη); – Έργο των ιστορικών η εύρεση των σκοπών και των 

κινήτρων 

 Προσωπικές Θεωρίες – Οι ζωές των λαών και των κοινωνιών έχουν επηρεαστεί 

από «εξαιρετικά» άτομα. 

 Απρόσωπες Θεωρίες – Ό,τι συμβαίνει προκύπτει ως αποτέλεσμα των επιθυμιών 

και των σκοπών κάποιων μεγάλων γενικών και απρόσωπων συνόλων. 

 Διαφορά δύο παραπάνω θεωριών: οι συλλογικές επιθυμίες και σκοποί δεν 

μπορούν να συναχθούν με βάσει τη γνώση φυσικών παραγόντων όπως το 

περιβάλλον, το κλίμα, οι ψυχολογικές και φυσικές διαδικασίες 
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 Θεωρίες βασισμένες στην πρόοδο των φυσικών επιστημών - η ανθρώπινη 
συμπεριφορά προσδιορίζεται από αίτια, ανεξάρτητα από την συμπεριφορά 
των ατόμων, υπό την επίδραση: 

 Του φυσικού περιβάλλοντος 

 Του κοινωνικού πλαισίου 

 Του εθίμου 

 Της «φυσική ανάπτυξης» ενός ευρύτερου συνόλου (έθνος, τάξη, φυλή) 

 Ενός Πνευματικού οργανισμού (θρησκείας, πολιτισμού) 

 

 Έννοια θεσμών (θεωρία των ορθολογιστών) 

 Οι θεσμοί: 

 Αποτελούνται από άτομα 

 Δεν μπορούν να θεωρηθούν ξεχωριστές προσωπικότητες (αλλά αφηρημένα 
μοντέλα, τύποι) 

 Όπως το έθνος, η κουλτούρα και ο πολιτισμός αποτελούν οντότητες 
πραγματικές και συγκεκριμένες (κέντρο βάρους οι οντότητες καθαυτές-
άτομα ως αφηρημένα στοιχεία) – Hegel, Schelling, Spengler 

 Οι τάξεις δεν είναι κυριολεκτικά ανεξάρτητες οντότητες, τα άτομα 
βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση (τα αίτια  διαμορφώνονται από τη 
δομή και την εξέλιξη της τάξης) – Marx, μαρξιστές 
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 Η ιστοριογραφία (αντικειμενική και ορθολογική) όταν: 

 Όλα τα γεγονότα συντελούνται σύμφωνα με συγκεκριμένα ανακαλύψιμα, 
ομοιόμορφα, αμετάβλητα μοντέλα 

 Οι αξίες μας, καθορίζονται από την θέση που κατέχουμε στο γενικό μοντέλο 
(επαινούμε, μεμφόμαστε κάτι στο βαθμό που αυτό συνάδει ή απάδει προς 
τους σκοπούς και τα ιδεώδη μας) 

 Διακρίνουμε όσα μας επιτρέπουν η αίσθηση και η γνώση της ιστορίας 

 Δεν κάνουμε αναχρονισμούς (κάθε γενιά έχει το δικό της τρόπο θέασης του 
παρελθόντος και του μέλλοντος) 

 

 Τελεολογική θεώρηση [ερώτηση: γιατί; {=για ποιόν αμετάβλητο 
σκοπό;}] 

 Ανάγεται στις απαρχές της ανθρώπινης σκέψης και στηρίζεται στην 
πεποίθηση πως οτιδήποτε συμβαίνει είναι προσδιορισμένο από τον 
μηχανισμό της ίδιας της ιστορίας. Η ιστορία ακολουθεί κάποιους νόμους 
φυσικούς ή υπερφυσικούς. 

 Η προσδιορισμένη δομή του κόσμου μαρτυρά την ανυπαρξία ελευθερίας 
επιλογής. 

 Ανακάλυψη σκοπού (ατόμου ή αντικειμένου) έγκειται στην πραγματική 
περιγραφή του 
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 Μορφή πίστης, μη επικυρώσιμη από πειραματικά μέσα. 

 

 Διάκριση φαινομένου και πραγματικότητας [ερώτηση: γιατί; 

{=κατ’ανάγκη προσδιορισμένο από ποιο υπέρτατο μοντέλο}] 

 Οτιδήποτε συμβαίνει αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα παντοτινής, 

τέλειας, αναγκαίας αρμονίας 

 Ιδεώδες: μια ενιαία, υπέρτατη δομή της πραγματικότητας, αιωνίως 

συνυπάρχουσα με τον συγκεχυμένο κόσμο των αισθήσεων, ο οποίος είναι μια 

παραμορφωμένη εικόνα της. 

 Ταυτότητα στοιχείων καθορίζεται σε σχέση με τα άλλα στοιχεία και με το 

όλον. 

 

 Υπέρμαχοι κοντιανών ιδεωδών (κοινωνική στατική και κοινωνική 

δυναμική) [ερώτηση: ως αποτέλεσμα ποιον αιτιών;] 
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 Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω  θεωριών είναι η 

αντίληψη: 

 Η ελευθερία επιλογής δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση 

 Η ιδέα πως οι άνθρωποι θα μπορούσαν να επιλέξουν κάτι άλλο από αυτό 

που επέλεξαν να κάνουν βασίζεται κατά κανόνα σε άγνοια των γεγονότων 

 Όσα περισσότερα γνωρίζουμε τόσο περισσότερο συρρικνώνεται η περιοχή 

της ελευθερίας του ανθρώπου και άρα της ευθύνης του (αρνητική 

ελευθερία) – Διαφορετικές προσεγγίσεις: 

 Αυτοί που πιστεύουν ότι οι ηθικές κρίσεις είναι αβάσιμες καθότι γνωρίζουμε 

πάρα πολλά. (Καλοπροαίρετος και οπτιμιστικός ντετερμινισμός) 

 Αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι ηθικές κρίσεις είναι εντελώς αδικαιολόγητες 

καθότι δεν γνωρίζουμε αρκετά. (Πεσιμιστικός ντετερμινισμός) 

 Όλες όμως οι μορφές ντετερμινισμού συγκλίνουν στο ότι ο κόσμος 

ακολουθεί μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και διέπεται από συγκεκριμένους 

νόμους. Οδηγούν στην ακύρωση της έννοιας της ατομικής ευθύνης 

 Η κατεύθυνση αυτή και οι νόμοι αυτοί μπορούν ως ένα βαθμό να γνωσθούν με 

τη βοήθεια των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων 
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 Η δράση αυτών των νόμων μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο από όσους 

συνειδητοποιούν ότι η ζωή, ο χαρακτήρας και οι πράξεις των ατόμων 

ρυθμίζονται από ευρύτερα σύνολα στα οποία ανήκουν τα άτομα 

 Διακρίσεις εκούσιας και ακούσιας συμπεριφοράς, πράξεων και 

μηχανικών κινήσεων, μεταξύ όσων ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος και 

όσων δεν είναι: 

 Επαινώ ή μέμφομαι έναν άνθρωπο μόνο αν και διότι θεωρώ ότι αυτό που 

συνέβη οφείλεται στην επιλογή του ή στην απουσία της επιλογής του (η 

συλλογιστική αυτή διέλυσε το ζήτημα της ελεύθερης βούλησης) 

 Η ελεύθερη βούληση είναι το να επηρεάζεσαι από τον έπαινο, την πειθώ, 

την εκπαίδευση 

 

 Ελευθερία και επιλογή (ευθύνη): 

 Εξέταση και επιχειρηματολογία πάνω σε ορισμένες καταστάσεις με σκοπό να 

μάθουμε κατά πόσο ένα γεγονός εξηγείται ως επακόλουθο κάποιων αιτιών 

τις οποίες ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει ή ως αποτέλεσμα ελεύθερης 

επιλογής 
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 Οι τρόποι σκέψης και έκφρασης που προκύπτουν μπορούν, να ταξινομηθούν 

και να αποτελέσουν αντικείμενο υποθέσεων και συστηματικών νόμων, όπως 

και η συμπεριφορά των υλικών αντικειμένων 

 Μεταβολή των αντιλήψεων περί ορίων της ελευθερίας και της ευθύνης 

 Ανυπαρξία ελευθερίας επιλογής = απαλλαγή από ενοχές για πιθανές 

λανθασμένες επιλογές (ελευθερία μια ψευδαίσθηση – κοινωνικά ωφέλιμη 

στο παρελθόν) 

 Άνθρωποι-έρμαια παθών όπως η απληστία και η δίψα για την εξουσία 

 Απόψεις κοινωνικών επιστημόνων: 

 Το πεδίο της ελευθερίας επιλογής είναι πιο περιορισμένο απ’όσο 

γνωρίζουμε 

 Τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, δείχνουν πως πολλές από τις 

πράξεις που θεωρούμε ότι υπάγονται στον έλεγχο του ατόμου στην 

πραγματικότητα είναι ανεξάρτητες από την θέλησή του 

 Ο άνθρωπος ως αντικείμενο μέσα στην επιστημονικά προβλέψιμη φύση 
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 Τα άτομα δρουν επηρεαζόμενα από παράγοντες που συνδέονται με την 

κληρονομικότητα, το φυσικό ή το κοινωνικό περιβάλλον, την παιδεία, 

ορισμένα βιολογικά ή φυσικά χαρακτηριστικά ή πάλι με την αλληλεπίδραση 

αυτών ή με την σύζευξή τους με τα ψυχικά χαρακτηριστικά 

 

 Διάφορες κατηγορίες στοχαστών (Θέμα της συμπεριφοράς): 

 Αυτοί που πιστεύουν ότι οι φυσικές επιστήμες θα αποσαφηνίσουν τα πάντα, 

αποδίδουν την συμπεριφορά μας σε φυσικά αίτια. 

 Αυτοί που εξηγούν την συμπεριφορά βάσει αόρατων δυνάμεων και εξουσιών 

(έθνος, φυλή, πολιτισμός, απρόσωπες οντότητες, μοντέλα και πραγματικότητες) 

 Αυτοί που μιλούν για μια τελεολογική ιεραρχία σύμφωνα με την οποία κάθε 

άνθρωπος, θεσμός ή πολιτισμός είναι αυτό που είναι εξαιτίας του ρόλου που 

του έχει ανατεθεί. 
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 Θεωρίες σύγχρονης σκέψης: 

 Σχετικισμός: 

 Βασίζεται σε εσφαλμένη ερμηνεία της εμπειρίας 

 Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια σειρά λεκτικών διαστρεβλώσεων, 

εννοιακών συγχύσεων και λογικών σφαλμάτων 

 Ντετερμινισμός 

 Το σύμπαν ως φυλακή με έμμεσο τρόπο. 

 Μας επισημαίνει τον τόπο που πρέπει να αναζητήσουμε τους πραγματικούς, 

απρόσωπους και αμετάβλητους μηχανισμούς της ζωής και της σκέψης 

 Όταν ξεπερνά την απλή επισήμανση των εμποδίων που τίθενται στην 

ελευθερία επιλογής, προχωρά παραπέρα και γίνεται μύθος και μεταφυσική 

δοξασία 

 Καμιά από τις δύο θεωρίες δεν αποδεικνύεται από την ανθρώπινη εμπειρία! 

 Ο ντετερμινισμός έχει βρει παρόλ’αυτά οπαδούς εξαιτίας της βαθύτερης 

επιθυμίας του ανθρώπου να βρει ένα ενιαίο μοντέλο εντός του οποίου όλη η 

εμπειρία θα τακτοποιείται κατά τρόπο συμμετρικό και συνεκτικό 
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 Σύγχρονοι Υπαρξιστές: 

 Αποκάλυψαν πόσο αβάσιμοι είναι οι ισχυρισμοί όλων αυτών των θεοδικιών 

που εξηγούν τα πάντα και δικαιολογούν τα πάντα και οι οποίες στο πλαίσιο 

της αναζήτησης ενός ενιαίου, καθολικού μοντέλου υπόσχονται να 

καταστήσουν, φυσικές τις ανθρωπιστικές επιστήμες 
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 Το δοκίμιο «Δύο έννοιες τη ελευθερίας» βασίζεται σε εναρκτήρια 

εισήγηση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το 1958 

και εκδόθηκε την ίδια χρονιά. 
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 Η πολιτική θεωρία 

 Κλάδος της ηθικής φιλοσοφίας 

 Αφετηρία την εφαρμογή των ηθικών εννοιών στις πολιτικές σχέσεις 

 Κατανόηση κινημάτων μέσα από κατανόηση ιδεών και βιοθεωριών τους 

 

Καταναγκασμός = Στέρηση Ελευθερίας 

 

 Αρνητική Ελευθερία 

 Απάντηση στο ερώτημα: «Ποιο είναι το πεδίο εντός του οποίου ένα 

υποκείμενο – ή ένα σύνολο ανθρώπων – μπορεί ή θα έπρεπε να μπορεί να 

κάνει ή να είναι ό,τι είναι ικανό να κάνει και να είναι, χωρίς την επέμβαση 

των άλλων;» 

 Θετική Ελευθερία 

 Απάντηση στο ερώτημα: «Από τι, ή από ποιόν εκπηγάζει η εξουσία ή η 

δυνατότητα επέμβασης που μπορεί να υποχρεώσει κάποιον να κάνει ή να 

είναι αυτό και όχι το άλλο;» 
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 Αρνητική Ελευθερία: 

 Περιορισμός πεδίου ελευθερίας μέσω του καταναγκασμού (Πολιτική 

Ελευθερία) – ανθρώπινοι θεσμοί, δραστηριότητα ανθρώπων 

 Προϋποθέτει εσκεμμένη επέμβαση άλλων εντός του πεδίου που υπό άλλες 

συνθήκες θα μπορούσα να δράσω 

 Περιορισμός πεδίου ελευθερίας εξαιτίας «αδυναμίας» (Οικονομική 

Ελευθερία) – νόμοι της φύσης 

 Σύνδεση με κοινωνική θεωρία περί των αιτίων της φτώχιας και της αδυναμίας 

 Σύνδεση με οικονομική υποδούλωση ή καταπίεση 

 Η ανυπαρξία ορίων εν γένει θα οδηγούσε σε κοινωνικό χάος 

 Ανάγκη εξασφάλισης ελάχιστου προσωπικής ελευθερίας το οποίο δεν θα 

έπρεπε επ’ουδενί λόγω να παραβιάζεται  

 Αντίλογος: Η ελευθερία κάποιων ανθρώπων εξαρτάται από τον περιορισμό της 

ελευθερίας των άλλων – καμιά ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι απόλυτα 

ιδιωτική ώστε να μη θέτει ποτέ εμπόδια στην ζωή των άλλων 

 Αντίλογος: Η ατομική ελευθερία δεν είναι για όλους τους ανθρώπους πρώτιστη 

ανάγκη (Πρώτιστη ανάγκη η κάλυψη των βιοτικών αναγκών) 
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 Ατομικά δικαιώματα και προσωπική ελευθερία (Jefferson, Burke, 

Paine, Mill) 

 Διασφάλιση ύπαρξης ελάχιστου προσωπικής ελευθερίας ως εξευτελισμός 

και απάρνηση φύσης μας 

 Ορισμός ελάχιστου μη επέμβασης  

 είτε μέσω του φυσικού νόμου,  

 είτε μέσω των φυσικών δικαιωμάτων,  

 είτε μέσω της ωφελιμότητας,  

 είτε των υπαγορεύσεων της κατηγορικής προσταγής, 

 είτε μέσω ενός απαραίτητου κοινωνικού συμβολαίου 

 Είναι αναγκαία η παραχώρηση μέρους της ελευθερίας μας, αλλά η πλήρης 

παραχώρηση είναι αυτοκαταστροφική 

 Παρατηρήσεις: 

 Κάθε καταναγκασμός εφόσον ματαιώνει την ανθρώπινη επιθυμία είναι κακός, 

όμως χρήσιμος για να αποτραπούν άλλα σοβαρότερα κακά - Η μη επέμβαση 

ως αντίθετο του καταναγκασμού είναι καλή 

 Ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθήσει να ανακαλύψει την αλήθεια και να 

ανακαλύψει εντός του τις ιδιότητες της πρωτοτυπίας, της φαντασίας, του 

κριτικού πνεύματος (μπορεί να συμβεί μόνο μέσα σε συνθήκες ελευθερίας) 
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 Η αντίληψη της ατομικής ελευθερίας ως ατομικό ιδεώδες είναι χρονικά νέα 

αντίληψη 

 Η αντίληψη αυτή περί ελευθερίας σχετίζεται με τα όρια της ασκούμενης 

εξουσίας παρά με την φύση της πηγής της. (Δεν υφίσταται αναγκαία σχέση 

μεταξύ δημοκρατίας και ατομικής ελευθερίας) 

 

 Βαθμός Ελευθερίας (αρνητική), εξαρτάται από: 

 Τον αριθμό των δυνατοτήτων που μου προσφέρονται 

 Τον βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας με την οποίο μπορεί να πραγματωθεί 

καθεμιά από αυτές 

 Τη σπουδαιότητα που έχουν αυτές οι δυνατότητες 

 Τον βαθμό στον οποίο αποκλείονται ή διευκολύνονται από συνειδητές 

ανθρώπινες πράξεις 

 Την αξία που αποδίδονται στις δυνατότητες αυτές από το άτομο και την 

κοινωνία 
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 Θετική Ελευθερία: 

 Πηγάζει από την επιθυμία του ατόμου να είναι Αυτεξούσιο (Εξουσιάζει τον 

εαυτό του) - Ορθολογικό 

 Εξάρτηση ζωής και αποφάσεών του από εκείνο  

 Άτομο υποκείμενο και όχι αντικείμενο 

 Ανεξάρτητη προσωπικότητα και όχι άνθρωπος χωρίς οντότητα. 

 

 Επιδίωξη της ασφάλειας, αναζήτηση της ατομικής ελευθερίας ή 

εθνικής ανεξαρτησίας (Διαφορετικές οπτικές) 

 Kant: ελευθερία ως εξάλειψη των επιθυμιών. Ελευθερία στον βαθμό που 

είμαι αυτόνομος. Υποταγή σε νόμους που είτε ανακάλυψα εντός μου, είτε 

έθεσα χωρίς κανένα καταναγκασμό. 

 Rousseau: ελευθερία ως υποταγή. Ελευθερία μέσω της ετερονομίας. 

Εξάρτηση από εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορώ να ελέγξω. 

 Νέα οπτική: ελευθερία είναι η απαλλαγή από τα εμπόδια είτε δια της 

φυσικής δράσης (αντικείμενα), είτε μέσω της βίας ή της πειθούς (ανθρώπινα 

εμπόδια) 
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 Όψεις της ελευθερίας: 

 Αυτοπραγμάτωση - Αυτεξουσιότητα - Γνώση: εξάλειψη των εμποδίων 

που συναντά η βούλησή μου – ορθολογική σκέψη (εκπαίδευση πολλές 

φορές και μέσα από τον καταναγκασμό) 

 Κοινωνική αναγνώριση: όταν δεν υπάρχει, τότε τα άτομα 

διαμαρτύρονται για γενικότερη έλλειψη ελευθερίας.  

 Αναγνώριση απαραίτητη στα άτομα από γενικότερες ομάδες (αίσθηση 

ανελευθερίας επειδή το άτομο δεν αναγνωρίζεται ως αυτόνομο)  

 και σε ομάδες ως ανεξάρτητη πηγή ανθρώπινης δραστηριότητας (αίσθηση 

ανελευθερίας επειδή ανήκω σε μια ομάδα που δεν είναι αναγνωρισμένη) 

 

 Αξίες ελεύθερης κοινωνίας (για φιλελεύθερους Constant, Mill και 

Tocqueville): 

 Καμία εξουσία δεν μπορεί να θεωρείται απόλυτη (απόλυτα είναι μόνο τα 

δικαιώματα) 

 Υπάρχουν όρια εντός των οποίων οι άνθρωποι κατέχουν απαραβίαστα 

δικαιώματα. Τα όρια αυτά τα καθορίζουν κανόνες ευρέως αποδεκτοί και 

δοκιμασμένοι στο χρόνο 
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 Το δοκίμιο αυτό, βασίζεται σε διάλεξη που πραγματοποιήθηκες στις 2 

Δεκεμβρίου του 1959 στο Λονδίνο και εκδόθηκε την ίδια χρονιά. 
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 Ο χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών: 

 Έλλειψη: 

 Πολιτικής ελευθερίας 

 Ανεκτικότητας στον πλουραλισμό των ιδεών 

 Ανεκτικότητας στις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

 Βασικός εκφραστής των παρουσίας των παραπάνω και της ανάγκης ύπαρξης 

τους ο John Stuart Mill - Δοκίμιο περί ελευθερίας «On Liberty» (1859) – 

κλασικό έργο υπεράσπισης της ατομικής ελευθερίας. 

 Αφορμή ενασχόλησης του Mill με τον κλάδο αυτό: 

 Η δυσχερής θέση του ατόμου απέναντι στο κράτος, στο έθνος, στη 

βιομηχανική οργάνωση και στην συμμετοχή του σε ομάδες (δημόσια και 

ιδιωτική ζωή) 

 Η ζωή, η παιδεία και οι ιδέες του: 

 Παιδικά χρόνια: 

 Αυστηρά περιορισμένο περιβάλλον 

 Παιδεία: έργα φυσικής επιστήμης και κλασικής γραμματείας καθώς και ποίηση 

 Αφορμή της μεταστροφής των πεποιθήσεών, υπήρξε η ανάγνωση των 

απομνημονευμάτων του γάλλου συγγραφέα Marmontel. 
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 Ιδέες: 

 Αντιμάχεται τον δογματισμό, την υπερβατική φιλοσοφία, οτιδήποτε αντιτίθεται 

στην πρόοδο του Λόγου, της ανάλυσης και της εμπειρικής επιστήμης 

 Σταδιακά εγκαταλείπει τους κόλπους του ωφελιμισμού (επιρροή του πατέρα 

του) διατηρώντας τα στοιχεία που θεωρούσε έγκυρα και σημαντικά 

(ορθολογισμός, εμπειρική μέθοδος, δημοκρατία, ισότητα) – συνεχίζοντας να 

επικρίνει όσα επέκριναν οι ωφελιμιστές (θρησκεία, πίστη σε ατεκμηρίωτες 

αλήθειες). 

 Για τον Mill, ο ωφελιμισμός προϋποθέτει την ύπαρξη ποικιλότητας στη ζωή με 

σκοπό ο άνθρωπος να ανακαλύψει τις επί του παρόντος δυσπρόσιτες για την 

γνώση μας, μορφές ανθρώπινης ευτυχίας. 

 Η ευτυχία παραμένει ο μοναδικός σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά είναι 

διαφορετική πλέον αντίληψή του για τους τρόπους και τα στοιχεία που 

συμβάλουν στην κατάκτησή της 

 Απόδοση αξίας στην ποικιλότητα, την πολυμορφία και την πληρότητα της 

ζωής, εναντιώνεται στην λατρεία της τάξης, της ευρυθμίας και της ειρήνης, 

όταν η επίτευξή τους προϋποθέτει την εξάλειψη της διαφορετικότητας 

 Υποστηρικτής του ιδεώδους της δικαιοσύνης, εξυμνεί το μεγαλείο της ατομικής 

ελευθερίας (καταδικάζει όσα την περιορίζουν και την καταπνίγουν) 

 Ατομισμός: επιδοκιμάζει την πνευματική ανεξαρτησία (μοναχικοί στοχαστές, 

όσοι αψηφούν την καθεστηκυία τάξη) 
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 Υπέρμαχος της διεύρυνσης της ατομικής ελευθερίας (ελευθερία του λόγου) – 
χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δεν μπορεί ανακαλύψει την αλήθεια (μέσο και όχι 
σκοπός) 

 Παρότι φιλελεύθερος στις πεποιθήσεις του αποδεχόταν την κρατική επέμβαση 
στο πλαίσιο της παιδείας και της εργατικής νομοθεσίας (χωρίς αυτήν οι 
αδύναμοι κινδυνεύουν να υποδουλωθούν) 

 Δεν καταπνίγει τις άλλες απόψεις γιατί έτσι καταστρέφει τα καλά μαζί με τα 
κακά και οδηγούμαστε σε ομαδική ηθική και διανοητική αυτοκτονία 

 Η ανθρώπινη γνώση, πάντα ατελής και υποκείμενη σε σφάλματα 

 Δεν υπάρχει μια και μοναδική αλήθεια καθολικής ισχύος 

 Παιδεία και ελευθερία, έννοιες αλληλένδετες 

 Βρισκόταν σε συνεχή πνευματικό διάλογο με τις ιδέες τις εποχής του και ήταν 
πάντα πρόθυμος να θέσει σε νέα βάση τις πεποιθήσεις του. 

 

 Κριτική στάση 

 Σε όσους θυσιάζουν την ενεργή συμμετοχή στα κοινά στο βωμό μια γαλήνιας 
και ανενόχλητης ζωής 

 Σε ατολμία, ηπιότητα, μακάριο κομφορμισμό και σε αδιαφορία προς 
ανθρώπινα προβλήματα 

 Στην πεποίθηση ότι υπάρχει μια βασική ανθρώπινη φύση που είναι προσιτή 
στη γνώση και ίδια παντού και πάντοτε για του πάντες (Αριστοτελικοί, 
χριστιανοί σχολαστικοί και άθεοι υλιστές) 
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 Απέναντι στη ζημία που οι άνθρωποι μπορεί να προκαλέσουν στους άλλους 

 Στην θεωρία περί ύπαρξης ενός και μοναδικού έγκυρου δόγματος που μπορεί 
να εξασφαλίσει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων (συνδέεται με το φυσικό 
νόμο, τη λαϊκή σοφία ή τους υπολογισμούς μιας ελίτ ωφελιμιστών που έχουν 
αναλάβει να καθοδηγούν την ανθρωπότητα) 

 Στον κομφορμισμό και στην μισαλλοδοξία, ως φαινόμενα αξιομίσητα και 
τρομακτικά σε μια εποχή που θέλει να θεωρείται φωτισμένη 

 

 Σύγκριση Bentham – Mill (Ευτυχία): 

 Bentham: ο σκοπός είναι απλός και καθορισμένος με σαφήνεια (παράβλεψη 
ή λαθεμένη ταξινόμηση στόχων) 

 Mill: ο σκοπός είναι περίπλοκος και ακαθόριστος (πολλοί στόχοι – 
ανεξάρτητη μελέτη στόχων. Οι στόχοι δεν είναι πάντα αλληλοσυμβιβάσιμοι). 
Ευτυχία ως πραγματοποίηση επιθυμιών 

 Υπό το πρίσμα του ορθολογισμού πίστευε: 

 Πως η απάντηση στο ερώτημα «Πώς πρέπει να ζει κανείς;» μπορεί να δοθεί 
μέσω του Λόγου και μέσο της ενότητας θεωρίας και πράξης. 

 Πως μπορούμε να ανακαλύψουμε τους πραγματικούς σκοπούς της ζωής 

 Η μη αναίρεση μιας άποψης δεν συνεπάγεται την δεδομένη ορθότητά της 
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 Υπό το πρίσμα του εμπειρισμού πίστευε: 

 Πως μόνο μέσω της παρατήρησης μπορεί κανείς να εδραιώσει ορθολογικά 
μια αλήθεια 

 Πώς μια νέα παρατήρηση μπορεί πάντοτε να ανατρέψει ένα συμπέρασμα 
θεμελιωμένο σε προγενέστερες παρατηρήσεις 

 Πως στην σφαίρα των ανθρωπίνων πραγμάτων, όταν δεν υπάρχει απόλυτη 
ελευθερία γνώμη και διαλόγου, τίποτα δεν μπορεί να εδραιωθεί ορθολογικά 

 

 Ο Mill για τον άνθρωπο: 

 Αυθόρμητο όν που διαθέτει ελευθερία επιλογής 

 Διαμορφώνει ο ίδιος τον χαρακτήρα του 

 Αλληλεπιδρά με την φύση και με άλλους ανθρώπους με αποτέλεσμα πάντα 
κάτι νέο και σημαντικό να αναφύεται 

 Ο άνθρωπος είναι πάντα ανολοκλήρωτος, ποτέ δεν σταματά να 
μετεξελίσσεται και να αφομοιώνει καθετί νέο.  

 Ο Mill δεν προβλέπει την καθιέρωση κάποιων ιδανικών συνθηκών που θα 
μπορούσαν να δώσουν μια οριστική λύση στα ανθρώπινα προβλήματα ή να 
διαμορφώσουν ομογνωμοσύνη ως προς όλα τα κρίσιμα ζητήματα (Η 
οριστικότητα είναι αδύνατη και όχι επιθυμητή) 

 Μέσω της αντιπαράθεσης η αλήθεια παραμένει ζωντανή 
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 Mill και ελευθερία: 

 Πιστεύει στον αυστηρό περιορισμό του δικαιώματος του καταναγκασμού 
επειδή είναι βέβαιος ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί να 
ευδοκιμήσει και να ολοκληρωθεί αν δεν είναι απαλλαγμένος από την 
επέμβαση των άλλων σε ένα ελάχιστο πεδίο της ζωής του το οποίο θεωρεί 
απαραβίαστο. 

 Δόγματα – Ομολογία πίστεων Mill (Κεντρικό θεμέλιο πολιτικού 
φιλελευθερισμού): 

 Το άτομο δεν είναι υπόλογο στην κοινωνία για τις πράξεις του, που θίγουν 
αποκλειστικά και μόνο τα δικά του συμφέροντα. 

 Ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορεί νόμιμα να ασκείται εξουσία σε 
οποιοδήποτε μέλος μια πολιτισμένης κοινότητας, παρά τη θέλησή του, είναι η 
αποτροπή της ζημίας των άλλων - το δικό του, φυσικό ή ηθικό, όφελος δεν 
αποτελεί βάσιμο λόγο. Δεν μπορεί να αναγκαστεί νόμιμα να κάνει ή να 
αποφύγει κάτι… επειδή κατά την γνώμη των άλλων, αυτό είναι το φρόνιμο και 
το σωστό. 

 Οι άνθρωποι ωφελούνται περισσότερο, όταν επιτρέπουν στους συνανθρώπους 
τους να ζουν όπως νομίζουν καλύτερα, παρά όταν αναγκάζουν κάθε άνθρωπο 
να ζει, όπως νομίζουν καλύτερα οι υπόλοιποι 

 Ακόμα και αν όλοι οι άνθρωποι εκτός από έναν, είχαν την ίδια γνώμη δεν θα 
είχαν το δικαίωμα να φιμώσουν αυτόν τον ένα, όπως ακριβώς αυτός δεν θα 
είχε το δικαίωμα αν διέθετε την απαιτούμενη δύναμη να φιμώσει όλους τους 
άλλους. 
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 Επίκεντρο σκέψης του: 

 Βαθιά πεποίθηση ότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι χάρη στην ικανότητά τους 
να επιλέγουν όχι μόνο το καλό αλλά και το κακό 

 Το μη αλάθητο και το δικαίωμα κάθε ατόμου να σφάλει λογιζόμενα ως 
παρακολουθήματα της ανθρώπινης ικανότητας τελείωσης. 

 Η αντίληψη της συμμετρίας και της οριστικότητας ως στοιχείων εχθρικών 
προς την ελευθερία 

 Πλήρης επίγνωση της πολύπλευρης φύσης της αλήθειας και της 
περιπλοκότητας της ζωής 

 Διαφοροποίηση από τον αυστηρό διανοητικό πουριτανισμό (περιβάλλον 
ανατροφής του) 

 Η γνώση των ανθρώπων είχε πολλά να κερδίσει, κατανοώντας και 
αντλώντας, έμπνευση από θεωρίες εντελώς ασυμβίβαστες μεταξύ τους 

 

 Ρήξη με ιδέες πατέρα του (δεν την εξέφρασε ρητά): 

 Προήλθε από τη βασική του πεποίθηση ότι κάθε επιμέρους πρόβλημα 
απαιτούσε ειδική αντιμετώπιση: 

 Για να θεραπευτούν τα δεινά της κοινωνίας, η ορθή κρίση ήταν εξίσου 
σημαντική με την γνώση των νόμων της ανατομίας ή της φαρμακολογίας 
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 Το ενδιαφέρον του ήταν στραμμένο στις πραγματικές περιστάσεις, στον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα μιας συγκεκριμένης κατάστασης 

 Προέκυψε η επιθυμία να μην αποδέχεται προκαθορισμένες νόρμες 

 

 Δημοκρατία για τον Mill: 

 Δημοκρατία ως η μόνη δίκαιη αλλά και εν δυνάμει, η πιο καταπιεστική 

μορφή διακυβέρνησης. 

 Αναρωτιόταν, κατά πόσο η συγκέντρωση εξουσίας και η επίβλεψη του 

καθενός από τους πάντες δεν θα δημιουργούσαν (μια πειθήνια ομοιομορφία 

στη σκέψη, στη συναλλαγή, στη δράση) και θα οδηγούσαν στην 

ελευθεριοκτονία. 

 Η Δημοκρατίας δεν κατέστρεφε την ζωή αλλά εμπόδισε σε κάποιο βαθμό την 

ανάπτυξή της, εξαντλούσε και αποχαύνωνε τον λαό και τον υποβίβαζε στο 

επίπεδο ενός «κοπαδιού» (από άτολμα και εργατικά ζώα που είχαν την 

κυβέρνηση για βοσκό) 

 Η ανάγκη των ανθρώπων να επιβληθούν στους άλλους εμποδίζεται μόνο με 

την έλλειψη εξουσίας (να τεθούν φραγμοί) 
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 Το ζήτημα της ελευθερίας: 

 Με τον όρο ελευθερία εννοούσε μια κατάσταση στην οποία όλοι οι άνθρωποι 

μπορούσαν ανεμπόδιστοι να επιλέξουν τόσο το αντικείμενο, όσο και τον 

τρόπο της λατρείας τους. 

 Υλοποίηση παραπάνω = ανθρώπινη κοινωνία 

 Ελευθερία πολυτιμότερη και από τη ζωή 

 Ελευθερία και θρησκευτική ανοχή αποτελούσαν τον προμαχώνα κάθε 

πραγματικής θρησκείας (θαυμασμός για χριστιανισμό ένεκα της διάκρισης 

της εκκλησίας μεταξύ κοσμικής και πνευματικής σφαίρας) 

 Ειδοποιός διαφορά του ανθρώπου από τον υπόλοιπο φυσικό κόσμο δεν είναι 

ούτε η ορθολογική σκέψη ούτε η κυριαρχία επί της φύσεως αλλά η 

ελευθερία του να επιλέγει και να πειραματίζεται, αυτή είναι και η ιδέα 

περισσότερο από κάθε άλλη που χάρισε στον Mill την αιώνια φήμη. 


