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ΕΝΟΤΗΤΑ 33 

 

Η ξσζηθή επαλάζηαζε 
 

 

Η θξίζε ηνπ ηζαξηθνύ θαζεζηώηνο 

 Η θαηάζηαζε ζηε Ρσζία ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αη.: 

 85% ηνπ πιεζπζκνύ ήηαλ αγξόηεο. 

 Σα κεγαιύηεξα θαη θαιύηεξα θηήκαηα αλήθαλ ζε κεγάινπο γαηνθηήκνλεο 

 Οη θαιιηεξγεηέο δνύζαλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο. πρλέο εμεγέξζεηο. 

 Αμηόινγε βηνκεραληθή αλάπηπμε ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Ρσζίαο. 

 Άζιηεο νη ζπλζήθεο δσήο ησλ εξγαηώλ. πρλέο εμεγέξζεηο πνπ θαηαζηέιινληαλ κε βία. 

 Έμαξζε ηεο θνηλσληθήο έληαζεο κεηά ηνλ ξσζνταπσληθό πόιεκν (1904-1905). 

 Επαλάζηαζε ην 1905 ππνρξέσζε ηνλ ηζάξν λα δερζεί ηελ εθινγή λνκνζεηηθνύ ζώκαηνο (Δνύκα) – 

Σπληαγκαηηθή κνλαξρία. 

 Νέα επαλάζηαζε (1905-1906) πλίγεθε ζην αίκα. 

 Ο Α΄ παγθόζκηνο πόιεκνο επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε. 

 

Η αζηηθή επαλάζηαζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ 1917 

 Επαλάζηαζε ηνλ Φεβξνπάξην 1917: 

 Επηθξαηνύλ κεηξηνπαζείο θηιειεύζεξνη αζηνί. 

 Παξάιιεια νξγαλώλνληαη ηα ζνβηέη [= ζπκβνύιηα εξγαηώλ, ζηξαηησηώλ, αγξνηώλ] θαη 

αλαιακβάλνπλ ηελ εμνπζία ζηελ Πεηξνύπνιε, Μόζρα θαη άιιεο κεγάιεο πόιεηο. 

 Ο ηζάξνο παξαηηείηαη (Μάξηηνο 1917). 

 Η πξνζσξηλή θπβέξλεζε: 

 Αλαγλώξηζε θάπνηα αηνκηθά δηθαηώκαηα. 

 Ννκηκνπνίεζε ηα ζνβηέη. 

 Πξνεηνίκαζε ηε ζπλέιεπζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζπληάγκαηνο. 

 Δελ ηθαλνπνίεζε ηα ιατθά αηηήκαηα γηα έμνδν ηεο Ρσζίαο από ηνλ πόιεκν θαη αλαδαζκό (= 

κνίξαζκα) ηεο γεο. 

 Οη θνκκνπληζηέο (κπνιζεβίθνη)1 δεηνύζαλ: 

 Να θαηαξγεζεί ε θηιειεύζεξε πξνζσξηλή θπβέξλεζε. 

 Να πεξάζεη ε εμνπζία ζηα ζνβηέη. 

 Να κνηξαζηεί ε γε ζηνπο αγξόηεο. 

 Να απνζπξζεί ε Ρσζία από ηνλ πόιεκν. 

 

Η ζνζηαιηζηηθή νθησβξηαλή επαλάζηαζε ηνπ 1917 

 Οη κπνιζεβίθνη: 

 Κπξηάξρεζαλ ζηα ζνβηέη από ηνλ Μάην ηνπ 1917.  

 Οξγάλσζαλ λέα επαλάζηαζε ηνλ Οθηώβξην 1917 (Οθησβξηαλή επαλάζηαζε). 

 

 

                                                             
1 Μπνιζεβίθνη = Η πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ Μαξμηζηηθνύ Ρσζηθνύ νζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο πνπ δηαζπάζηεθε ζην 2ν 

πλέδξηό ηνπ ην 1903. 
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 Μεηά ηελ επηηπρία ηεο επαλάζηαζεο: 

 Η επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε κε πξόεδξν ηνλ Λέληλ: 

 Αθαίξεζε όιεο ηηο κεγάιεο ηδηνθηεζίεο (αγξνθηήκαηα, εξγνζηάζηα, ηξάπεδεο θ.ιπ.) από ηνπο 

ηδηνθηήηεο ηνπο. 

 Αλέζεζε ηε δηνίθεζε ησλ εξγνζηαζίσλ ζηα ζνβηέη ησλ εξγαηώλ θαη ησλ αγξνθηεκάησλ ζηα 

ζνβηέη ησλ αγξνηώλ. 

 Αλαγλώξηζε ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο ησλ δηαθόξσλ εζλνηήησλ ηεο ρώξαο. 

 Απέζπξε ηε Ρσζία από ηελ Αληάλη θαη από ηνλ πόιεκν (ζπλζήθε εηξήλεο ηνπ Μπξεζη-

Ληηόθζθ, 3/3/1918). 

 

Ο εκθύιηνο πόιεκνο θαη ε μέλε επέκβαζε 

 Λίγν αξγόηεξα μέζπαζε εκθύιηνο πόιεκνο αλάκεζα ζηνπο νπαδνύο ηνπ ηζάξνπ θαη ηνπο επαλαζηάηεο. 

 Οη ρώξεο ηεο Αληάλη (θαη ε Ειιάδα) ζπκκεηείραλ ζηνλ εκθύιην πόιεκν ζην πιεπξό ησλ ηζαξηθώλ 

(εθζηξαηεία ζηελ Οπθξαλία). 

 ηνλ εκθύιην πόιεκν επηθξάηεζαλ νη κπνιζεβίθνη ην 1921. 

 

Η ίδξπζε ηεο Σνβηεηηθήο Έλσζεο 

 Σν θξάηνο πνπ πξνέθπςε από ηελ επαλάζηαζε πήξε ηε κνξθή νκνζπνλδίαο θαη νλνκάζηεθε Έλσζε 

Σνβηεηηθώλ Σνζηαιηζηηθώλ Δεκνθξαηηώλ (ΕΣΣΔ). 

 

Η επίδξαζε ηεο νθησβξηαλήο επαλάζηαζεο ζηελ Επξώπε 

 Η νθησβξηαλή επαλάζηαζε επεξέαζε ηηο ιατθέο ηάμεηο ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Επξώπεο, πνπ μεθίλεζαλ 

αληίζηνηρεο εμεγέξζεηο ή επαλαζηάζεηο. 

 Η ίδξπζε ηεο Γ΄ Δηεζλνύο ή Κνκκνπληζηηθήο Δηεζλνύο ή Κνκηληέξλ ζηε Μόζρα, ην 1919, ελίζρπζε 

ηηο ιατθέο ηάμεηο θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο. 

 ηε Γεξκαλία: 

 Εμέγεξζε (1918-1919) νδήγεζε ζηελ θαηάξγεζε ηεο κνλαξρίαο. 

 Οη ζπαξηαθηζηέο (ξηδνζπάζηεο ζνζηαιηζηέο) νξγάλσζαλ επαλάζηαζε (1918) αιιά εηηήζεθαλ. 

 ηελ Οπγγαξία, κεηά από επαλάζηαζε, επηθξάηεζε γηα ιίγν ζνβηεηηθό θαζεζηώο. 

 ηηο ληθήηξηεο ρώξεο ηεο Αληάλη εθδειώζεθαλ κεγάιεο απεξγίεο. 

 Άξρηζαλ λα ηδξύνληαη θνκκνπληζηηθά θόκκαηα. 

 Σν Σνζηαιηζηηθό Εξγαηηθό Κόκκα Ειιάδνο (ΣΕΚΕ) ηδξύζεθε ην 1918 θαη αξγόηεξα κεηνλνκάζηεθε 

ζε Κνκκνπληζηηθό Κόκκα Ειιάδαο (ΚΚΕ) (1924). 

 

Εξσηήζεηο 

1. Πνηα θαηάζηαζε επηθξαηνύζε ζηε Ρσζία πξηλ από ηελ νθησβξηαλή επαλάζηαζε; Πώο δνύζαλ νη 

δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη πνηα ήηαλ ηα αηηήκαηά ηνπο; 

2. Πνηα ήηαλ ηα αηηήκαηα ησλ Ρώζσλ θνκκνπληζηώλ (κπνιζεβίθσλ) κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ 1917; 

3. Πνηα αηηήκαηα δελ ηθαλνπνίεζε ε θπβέξλεζε πνπ πξνέθπςε από ηελ επαλάζηαζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ 

1917; 

4. Πνηεο ήηαλ νη πξώηεο ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο ησλ επαλαζηαηώλ (Λέληλ) κεηά ηελ επηθξάηεζε ηεο 

νθησβξηαλήο επαλάζηαζεο. 

5. Πνηα επίδξαζε είρε ε νθησβξηαλή επαλάζηαζε ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρώξεο; 

 


