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ΔΝΟΣΗΣΔ 3, 4 

 

Η έθξεμε θαη ε εμέιημε ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο (1789-1794) 
 

 Κξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμε ζε θνηλσληθέο ηάμεηο ζηε Γαιιία: 

 Η θαηαγσγή 

 Πξνλόκηα πνπ είραλ δνζεί από ηνλ εγεκόλα 
 

Κνηλσληθέο ηάμεηο  

ζηε Γαιιία ηνλ 18
ν
 αηώλα (βι. ζει. 16, εηθ. 1 ζην βηβιίν): 

(Παιαηό θαζεζηώο) 

Κιήξνο (0,5% ηνπ πιεζπζκνύ)  Δίραλ πξνλόκηα θαη δηθαηώκαηα κόλν. 

 Γελ πιήξσλαλ θόξνπο. Δπγελείο [αξηζηνθξάηεο] (1,5% ηνπ πιεζπζκνύ) 

Σξίηε ηάμε [αζηνί, αγξόηεο, εξγάηεο, ηερλίηεο] 

(98% ηνπ πιεζπζκνύ) 

 Δίραλ ππνρξεώζεηο κόλν. Καλέλα δηθαίσκα. 

 Πιήξσλαλ όινπο ηνπο θόξνπο ηνπ θξάηνπο. 
 

 Η αζηηθή ηάμε (ην αλώηεξν ζηξώκα ηεο ηξίηεο ηάμεο): 

 Κπξηαξρνύζε ζηελ νηθνλνκία (εκπόξην, βηνκεραλία, ηξάπεδεο).  

 Γελ ζπκκεηείρε ζηε ιήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ. 

 

 

πξνθαινύλ  

 

 

 Χεηκώλαο 1788-1789: Η πείλα ησλ θησρώλ (ηξίηεο ηάμεο) ηνπο αλαγθάδεη λα ιεειαηήζνπλ πινύζηα 

ζπίηηα θαη θξαηηθέο απνζήθεο. 

 

Η πξώηε θάζε ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο, Μάηνο 1789-Αύγνπζηνο 1792 

 

Liberté – Égalité – Fraternité [= Ελευθερία – Ισότητα – Αδελφότητα] 
 

 Ο βαζηιηάο Λνπδνβίθνο ΙΣ΄ ζπγθάιεζε ηε ζπλέιεπζε ησλ ηάμεσλ ζην παιάηη ησλ Βεξζαιηώλ (5 

Μαΐνπ 1789). 

 Οη αληηπξόζσπνη ηεο ηξίηεο ηάμεο απαίηεζαλ κεηαξξπζκίζεηο. 

 Ο βαζηιηάο δήηεζε λένπο θόξνπο από ηελ ηξίηε ηάμε. 

 Οη αληηπξόζσπνη ηεο ηξίηεο ηάμεο απηναλαθεξύρηεθαλ Δζλνζπλέιεπζε (αληηπξνζώπεπαλ ην 98% ησλ 

Γάιισλ). 

 Ο βαζηιηάο έθιεηζε ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ. 

 Οη αληηπξόζσπνη ηεο ηξίηεο ηάμεο ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ ζθαηξηζηεξίνπ θαη νξθίζηεθαλ 

όηη ζα ζπληάμνπλ ζύληαγκα.  

 Ο βαζηιηάο ππνρώξεζε θαη ε Δζλνζπλέιεπζε απηναλαθεξύρηεθε πληαθηηθή, κε ζθνπό λα δώζεη ζηε 

Γαιιία ζύληαγκα. 

 ηηο 14 Ινπιίνπ 1789 (εζληθή γηνξηή ησλ Γάιισλ) ν ιαόο ηνπ Παξηζηνύ, γηα λα ζηεξίμεη ηελ 

Δζλνζπλέιεπζε, μεζεθώζεθε θαη θαηέιαβε ηε Βαζηίιε (θπιαθή, ζύκβνιν ηεο απόιπηεο κνλαξρίαο), 

όπνπ ππήξραλ όπια. Έηζη άξρηζε ε επαλάζηαζε. 

 

 Οηθνλνκηθή θξίζε ηεο Γαιιίαο  

 Φνξνινγηθά βάξε 

 Άζρεκεο ζπλζήθεο δσήο 
Γπζαξέζθεηα 

ζε όιε ηελ ηξίηε ηάμε 
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 Η πληαθηηθή ζπλέιεπζε (Αύγ. 1789): 

 Καηήξγεζε ηα πξνλόκηα ησλ επγελώλ θαη ηνπ θιήξνπ 

 Ψήθηζε ηε δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ πνιίηε, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

Γηαθσηηζκνύ. 

 Ο ιαόο θαηέιαβε ηα αλάθηνξα ησλ Βεξζαιηώλ  (5 Οθη. 1789) θαη αλάγθαζε ηνλ βαζηιηά λα απνδερηεί 

ηηο απνθάζεηο ηεο πληαθηηθήο ζπλέιεπζεο. 

 ηε πληαθηηθή ζπλέιεπζε δηακνξθώζεθαλ ηξία πνιηηηθά ξεύκαηα (αλάινγα κε ηηο ζέζεηο ζηηο 

νπνίεο θάζνληαλ): 

 Η δεμηά: Γελ επηζπκνύζε άιιεο αιιαγέο ζην παιαηό θαζεζηώο. 

 Σν θέληξν: Απνδερόηαλ ηε δηαηήξεζε ηεο κνλαξρίαο κε ηε ζπκκεηνρή επγελώλ θαη κεγαιναζηώλ 

ζηηο απνθάζεηο. 

 Η αξηζηεξά: Οξακαηηδόηαλ έλα πνιίηεπκα ζαλ ην ακεξηθαληθό. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο: 

 Γεκηνπξγήζεθαλ πνιηηηθέο νξγαλώζεηο, νη ιέζρεο (θόκκαηα): 

 Η ιέζρε ησλ Ιαθσβίλσλ 

 Η ιέζρε ησλ Κνξδειηέξσλ 

 Κπθινθνξνύζαλ πνιηηηθά θπιιάδηα θαη εθεκεξίδεο κε ηηο ηδέεο ηεο επαλάζηαζεο. 
 

 Η πληαθηηθή ζπλέιεπζε (1791): 

 Ψήθηζε ην πξώην ζύληαγκα ηεο Γαιιίαο. 

 Καζηέξσζε ην πνιίηεπκα ηεο ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο. 

 Αλαθήξπμε ην έζλνο θπξίαξρν. 

 Όξηζε ηε Ννκνζεηηθή ζπλέιεπζε (βνπιή) σο λνκνζεηηθό ζώκα (κεηά από εθινγέο). 

 Έδηλε ην δηθαίσκα ςήθνπ κόλν ζε όζνπο είραλ πεξηνπζία θαη πιήξσλαλ θόξνπο. 

 Αλέζεζε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ζηνλ βαζηιηά θαη ζε έμη ππνπξγνύο. 

 Αθαίξεζε ηε δηθαζηηθή εμνπζία από ηνλ βαζηιηά θαη ηελ αλαθήξπμε αλεμάξηεηε. 
 

Παξάιιεια, ε επαλάζηαζε (ην 1791): 

 Δζληθνπνίεζε ηελ πεξηνπζία ηνπ θιήξνπ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ έθδνζε ραξηνλνκίζκαηνο. 

 Έθαλε ηνπο θιεξηθνύο ιεηηνπξγνύο ηνπ θξάηνπο. 

 Καηήξγεζε ηηο ζπληερλίεο (επαγγεικαηηθά ζσκαηεία). 

 Απαγόξεπζε ηηο απεξγίεο. 
 

 Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ 1791: 

 Οη Γηξνλδίλνη (έιεγραλ ηε Ννκνζεηηθή πλέιεπζε) ώζεζαλ ηα πξάγκαηα ζε πόιεκν ελαληίνλ ηεο 

Απζηξίαο θαη ηεο Πξσζίαο (20 Απξ. 1792). 

 Οη πξώηεο απνηπρίεο ηνπ ζηξαηνύ πξνθάιεζαλ αληηδξάζεηο: 

 Ο ιαόο ηνπ Παξηζηνύ θαηέιαβε ηα αλάθηνξα ηνπ Κεξακεηθνύ (10 Απγ. 1792). 

 Ο βαζηιηάο θαηέθπγε ζηε Ννκνζεηηθή πλέιεπζε θαη ηέζεθε ζε πεξηνξηζκό. 
 

 Η Ννκνζεηηθή πλέιεπζε (επη. 1791): 

 Αλέζεζε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ζε ζπκβνύιην κε επηθεθαιήο ηνλ Γαληόλ. 

 Αλαγλώξηζε πνιηηηθά δηθαηώκαηα ζε όινπο ηνπο άλδξεο (θαζνιηθή ςεθνθνξία). 

 Κξαηηθνπνίεζε ηηο πεξηνπζίεο ησλ αξηζηνθξαηώλ πνπ είραλ θύγεη ζην εμσηεξηθό. 

 Θέζπηζε ηνλ δηαρσξηζκό ηεο εθθιεζίαο από ην θξάηνο. 

 Κήξπμε ηελ παηξίδα (Γαιιία) ζε θίλδπλν. 

 Πόιεκνο ηεο Γαιιίαο ελαληίνλ ηεο Απζηξίαο θαη ηεο Πξσζίαο (20 Απξ. 1792). 

 Η λίθε ησλ Γάιισλ θαηά ησλ Πξώζσλ ζην Βαικί (20 επη. 1792) έζσζε ηελ επαλάζηαζε. 
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Η δεύηεξε θάζε ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο (επη. 1792 – Ινύιηνο 1794) 

 

 Η πκβαηηθή πλέιεπζε (αλαδείρηεθε από εθινγέο ηνλ επη. 1792): 

 Καηήξγεζε ηε κνλαξρία (21 επη. 1792). 

 Δγθαζίδξπζε (γηα πξώηε θνξά ζηελ Δπξώπε) ην πνιίηεπκα ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο. 

 Τηνζέηεζε λέν εκεξνιόγην (1ν έηνο ηεο Γεκνθξαηίαο ην 1793). 

 Καηαδίθαζε ζε ζάλαην ηνλ βαζηιηά (Λνπδνβίθν ΙΣ΄ / 21 Ιαλ. 1793) θαη ηε βαζίιηζζα (Μαξία 

Αληνπαλέηα / 16 Οθη. 1793). 

 Απνθάζηζε ηε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ. 

ην εζσηεξηθό: 

 Ξεζπνύζαλ αληεπαλαζηαηηθέο εμεγέξζεηο. 

 Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επηδεηλσλόηαλ γηα ηα αζζελέζηεξα ζηξώκαηα. 

 Η πκβαηηθή πλέιεπζε: 

 ύζηεζε ηελ Δπηηξνπή Γεληθήο Αζθάιεηαο. 

 ύζηεζε επαλαζηαηηθά δηθαζηήξηα γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ αληεπαλαζηαηηθώλ θηλήζεσλ. 

 Γηέηαμε ηε ζύιιεςε ησλ εγεηώλ ησλ Γηξνλδίλσλ. 

 Δλέθξηλε ην ζύληαγκα ηνπ έηνπο 1 (24 Ινπλίνπ 1793). 
 

 Οη Οξεηλνί (κεηά ηελ πηώζε ησλ Γηξνλδίλσλ), σο πιεηνςεθία ζηε πκβαηηθή: 

 ρεκάηηζαλ επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε κε επηθεθαιήο ηνλ Ρνβεζπηέξν. 

 Αλαδηνξγάλσζαλ ηνλ ζηξαηό γηα ηελ αληηκεηώπηζε εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ερζξώλ. 

 Πξνρώξεζαλ ζηελ εθηέιεζε 40.000 αλζξώπσλ ύπνπησλ γηα αληεπαλαζηαηηθή δξάζε (πεξίνδνο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο). 

 Αληηθαηέζηεζαλ ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία κε ηε ιαηξεία ηνπ Αλσηάηνπ Όληνο. 

 Έδσζαλ λέα νλόκαηα ζηνπο κήλεο. 
 

 Σα αθξαία κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ ζ’ απηή ηε θάζε πξνθάιεζαλ αληηδξάζεηο. 

 Ο Ρνβεζπηέξνο (εγέηεο ησλ Ιαθσβίλσλ), ηειηθά, εθηειέζηεθε καδί κε 20 ζπλεξγάηεο ηνπ (28 Ινπιίνπ 

1794). 
 

Δξσηήζεηο 

ην βηβιίν: ει. 19, Αζθήζεηο 1, 2, 3. 

1. Πώο ήηαλ νξγαλσκέλε ε γαιιηθή θνηλσλία ηνπ 18
νπ

 αη. (πνηεο ήηαλ νη θνηλσληθέο ηάμεηο) θαη κε πνηα 

θξηηήξηα; 

2. Πνύ νθείιεηαη ε δπζαξέζθεηα ηεο αζηηθήο ηάμεο απέλαληη ζην παιαηό θαζεζηώο; 

3. Πνηεο ζπλζήθεο ζπλέβαιαλ ζηε δπζαξέζθεηα όιεο ηεο ηξίηεο ηάμεο ελαληίνλ ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο 

θαη νδήγεζαλ ζε εμεγέξζεηο ηνπ ιανύ; 

4. Ση γηνξηάδνπλ νη Γάιινη ζηηο 14 Ινπιίνπ; 

5. Πνηεο απνθάζεηο έιαβε ε πληαθηηθή ζπλέιεπζε ηνπ 1789; 

6. Πνηα πνιηηηθά ξεύκαηα δηακνξθώζεθαλ ζηε πληαθηηθή ζπλέιεπζε από ην 1789; 

7. Πνηεο απνθάζεηο έιαβε ε πληαθηηθή ζπλέιεπζε ηνπ 1791; 

8. ε πνηεο ελέξγεηεο πξνρώξεζε ε επαλάζηαζε ην 1791 θαη πνηνη αληέδξαζαλ ζ’ απηέο; 

9. Πνηεο απνθάζεηο έιαβε ε Ννκνζεηηθή ζπλέιεπζε ηνπ επηεκβξίνπ 1791; 

10. Πνηεο απνθάζεηο έιαβε ε πκβαηηθή ζπλέιεπζε πνπ εθιέρηεθε ηνλ επηέκβξην 1792; 

11. ε πνηεο ελέξγεηεο πξνρώξεζε ε πκβαηηθή ζπλέιεπζε (ηνπ επη. 1792), κεηά ηελ εθδήισζε 

αληεπαλαζηαηηθώλ εμεγέξζεσλ ζηε Γαιιία; 

12. ε πνηεο ελέξγεηεο πξνρώξεζαλ νη Οξεηλνί, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αληεπαλαζηαηηθέο 

εμεγέξζεηο; 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 4 

 

Η ηειεπηαία θάζε ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο (1794-1799) 

θαη επνρή ηνπ Ναπνιένληα (1789-1815) 

 

 Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Ρνβεζπηέξνπ επηθξάηεζαλ νη κεηξηνπαζείο, νη Θεξκηδνξηαλνί. 

 Οη Θεξκηδνξηαλνί ςήθηζαλ λέν ύληαγκα (1795). 

 ύκθσλα κε απηό ην ύληαγκα, ε εθηειεζηηθή εμνπζία αλαηέζεθε ζε έλα πεληακειέο πκβνύιην, ην 

Γηεπζπληήξην. 

 Σν Γηεπζπληήξην αλέζεζε ηελ εμνπζία ζηνλ Ναπνιένληα Βνλαπάξηε (ζηξαηεγό ηεο επαλάζηαζεο) ν 

νπνίνο ζηαδηαθά έγηλε απόιπηνο κνλάξρεο. 

 Ο Ναπνιέσλ έθαλε κεηαξξπζκίζεηο ζην εζσηεξηθό κε θπξηόηεξν έξγν ηνπ ηνλ Ναπνιεόληεην Κώδηθα 

(ζύλνιν λόκσλ) πνπ απνηειεί ηε βάζε ηνπ ζεκεξηλνύ λνκηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε Γαιιία. 

 ην εμσηεξηθό ν Ναπνιέσλ: 

 Γεκηνύξγεζε βαζίιεηα πνπ ήηαλ ππό ηελ επηξξνή ηεο Γαιιίαο. 

 Δπηηέζεθε ζηε Ρσζία ρσξίο απνηέιεζκα. 

 Ηηηήζεθε ζην Βαηεξιό από ηνπο Άγγινπο θαη ηνπο Πξώζνπο (18 Ινπλίνπ 1815). Η ήηηα απηή 

ζήκαλε θαη ην ηέινο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ Ναπνιένληα. 

 

Μηα απνηίκεζε 

 

 Η αζηηθή ηάμε θαηέιαβε ηελ εμνπζία ζηε Γαιιία θαη έδεημε ηνλ δξόκν θαη ζηηο αζηηθέο ηάμεηο ησλ 

άιισλ ρσξώλ. 

 Σα ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηάμεο (θηιειεύζεξε νηθνλνκία) πξνσζήζεθαλ απνθαζηζηηθά. 

 Οη αξρέο ηνπ Γηαθσηηζκνύ έγηλαλ πνιηηηθά αηηήκαηα θαη, ζε έλαλ βαζκό, δηθαηώζεθαλ. 

 Η απνιπηαξρία (απόιπηε κνλαξρία) γθξεκίζηεθε ζηε Γαιιία θαη θινλίζηεθε ζε όιε ηελ Δπξώπε. 

 Αλαπηύρζεθε ε ηδέα όηη ηα όξηα ηνπ έζλνπο θαη ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ (εζληθά θξάηε). 

 Πνιίηεο θαη θξάηνο ζπλδέζεθαλ κε έλα πιέγκα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ θαη γελλήζεθε ε 

έλλνηα ηεο παηξίδαο. 

 Η εθθιεζία δηαρσξίζηεθε, γηα πξώηε θνξά ζηε λεόηεξε επνρή, από ην θξάηνο. 

 Σα πξνλόκηα ησλ επγελώλ θαη ηνπ θιήξνπ θαηαξγήζεθαλ. 

 Δπηθξάηεζε ε αληίιεςε όηη όινη νη άλζξσπνη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηώκαηα (ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά). 

 Ο ιαόο αλαδείρηεθε θαη θαζηεξώζεθε σο ε κνλαδηθή πεγή εμνπζίαο, κε ηελ ςήθηζε ζπληαγκάησλ θαη 

ηελ επηθξάηεζε ηεο αξρήο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. 

 Σα θπζηθά δηθαηώκαηα ηνπ Γηαθσηηζκνύ έγηλαλ πνιηηηθά δηθαηώκαηα. 

 Αλαπηύρζεθαλ θηλήκαηα θαη ηδέεο πνπ ζεκάδεςαλ ηελ κεηέπεηηα παγθόζκηα ηζηνξία, όπσο ν 

θηιειεπζεξηζκόο, ν θνηλσληθόο ξηδνζπαζηηζκόο θαη ν ζνζηαιηζκόο. 

 

Δξσηήζεηο 

1. Πώο επεξέαζε ε Γαιιηθή επαλάζηαζε ηελ αζηηθή ηάμε θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο εθηόο ηεο 

Γαιιίαο; 

2. Πνηα ήηαλ ε ηύρε ηεο απνιπηαξρίαο κε ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε; 

3. Πνηεο αιιαγέο έθεξε ε Γαιιηθή επαλάζηαζε ζηελ ηάμε ησλ επγελώλ (αξηζηνθξαηώλ); 

4. Πνηα θηλήκαηα θαη ηδέεο αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο; 


