2ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου
προκριματική φάση
επανάληψη εξέτασης για ένα σχολείο: 20-3ου-2013
ΘΕΜΑΤΑ

1η θεματική περιοχή: «Rousseau: Ισότητα και ελευθερία στη
δημοκρατική κοινωνία»
Θέμα 1ο
Ο Rousseau στο 4ο κεφάλαιο του 1ου Βιβλίου του Κοινωνικού
Συμβολαίου διατυπώνει τη θέση ότι μόνο οι συμβάσεις μεταξύ των
ανθρώπων αποτελούν τη βάση κάθε νόμιμης εξουσίας. Ωστόσο πριν
παρουσιάσει τη δική του θεωρία περί κοινωνικού συμβολαίου εξετάζει
την άποψη, σύμφωνα με την οποία ένας λαός θα μπορούσε να
απαλλοτριώσει την ελευθερία του και να υποταχθεί πλήρως στη βούληση
μίας απολυταρχικής εξουσίας επειδή θα του εξασφάλιζε την ειρήνη και
την προστασία της ιδιοκτησίας του.
Εξηγήστε και αξιολογήστε την κριτική που ασκεί ο Rousseau σε αυτές
τις αντιλήψεις. Πιστεύετε ότι τα επιχειρήματα του Rousseau
εξακολουθούν να είναι επίκαιρα σήμερα;
Θέμα 2ο
Υπό ποια έννοια είναι ίσοι οι πολίτες στην κοινωνία της γενικής
βούλησης κατά τον Rousseau; Αναλύστε και αξιολογήστε τις απόψεις
του Rousseau με βάση την επιχειρηματολογία που αναπτύσσει στο
Κοινωνικό Συμβόλαιο.
Πιστεύετε, με βάση τις απόψεις του Rousseau, ότι οι σύγχρονες
κοινωνίες ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό βαθμό στο ιδεώδες της
ισότητας;

2η θεματική περιοχή: «Διαφωτισμός του ατόμου: Φυσικα δικαιώματα
- Καλλιέργεια – Ωριμότητα –Διεύρυνση του νου – Ελευθερία»
Θέμα 3ο
Με αφορμή το ζήτημα της ελευθερίας της θρησκευτικής πίστης ο Καντ
σημειώνει ότι πραγματικά πεφωτισμένο μονάρχη δεν θεωρεί εκείνον που
θα δείξει «ανεκτικότητα» στις διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις
που πιθανόν εκπροσωπούνται από άτομα ή ομάδες εντός μιας κοινωνίας,
αλλά, πολύ περισσότερο, εκείνον που θεωρεί «καθήκον» του «να μην
επιβάλλει τίποτα στους ανθρώπους, αλλά να τους αφήνει πλήρη
ελευθερία [εννοείται: πεποιθήσεων]».
1. Πώς εννοείται εδώ η διαφορά ανάμεσα στην «ανεκτικότητα» και
το «καθήκον μη επιβολής …»;
2. Μπορείτε να εξηγήσετε πώς προκύπτει από τις ιδέες του Καντ για
τον Διαφωτισμό του ατόμου και της κοινωνίας η στάση αυτή
πλήρους ελευθερίας σε θέματα πεποιθήσεων γενικά («…να μην
επιβάλλει τίποτα…») ως «καθήκον» ή υποχρέωση της πολιτικής
εξουσίας απέναντι στους πολίτες;
3. Πώς μπορεί να μεταφερθεί η ίδια αυτή αρχή στις διαπροσωπικές
σχέσεις, στις σχέσεις μεταξύ ατόμων;
Θέμα 4ο
Στην απάντησή του στο ερώτημα «Τί είναι διαφωτισμός;» ο Μ.
Mendelssohn προσθέτει στην συζήτηση και την συνιστώσα της
«καλλιέργειας».
Πώς εννοεί ο Mendelsohn τον ρόλο της καλλιέργειας στο έργο του
Διαφωτισμού;
Θα μπορούσε η καλλιέργεια να λειτουργήσει προστατευτικά έναντι
υπερβολών του διαφωτιστικού προγράμματος, εάν αυτό περιοριζόταν
στην «θεωρητική» του μόνο συνιστώσα; Υπό ποίαν έννοια;
Τι εικόνα δίνει η κοινωνία μας από την άποψη της «καλλιέργειας»;
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