
3Ο ΓΕ.Λ. Χαϊδαρίου   Τάξη – Τμήμα Α2   Διδακτικό Έτος 2019 – 2020   3 Δραστηριότητες & 1 Εργασία 

“Θεατροϊστορείν γαλλιστί, ρωσιστί, θεανθρωπιστί & αντιρατσιστί” 

0 

=  

3ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου 
Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020  
 

 

 

Τάξη – Τμήμα: Α2 
 
 
 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών 

Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό 

τίτλο ''e – Τετραλογία της Επανάστασης 

εντέχνως''. 

Δημιουργοί: Η Ομάδα ''Θεατροϊστορείν'' 

(γαλλιστί, ρωσιστί, αντιρατσιστί και 

θεανθρωπιστί). 
 



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 1 

Περιεχόμενα 

Η Ομάδα των Ερευνητικών Δημιουργικών 

Δραστηριοτήτων  ................................................... σελ. 3 

Γιατί οι συγκεκριμένες Δραστηριότητες; 

Το έναυσμα – Η απόφαση… 

Ο σκοπός – Το αποτέλεσμα  .................................. σελ. 4-6 

Οι Ομάδες και τα Έργα τους  ............................... σελ. 7 

Αντί Προλόγου και Εισαγωγής  ............................ σελ. 8-10 

Εισαγωγικό Παράθεμα: «Η ζωή, ο θάνατος  

κι αναμεσίς η Τέχνη»  ............................................ σελ. 11-14 

Η Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα 

με Τίτλο: «Γαλλική Επανάσταση: Η δολοφονία  

του Μαρά από την Κορνταί»  ............................... σελ. 15-182 

Η Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα 

με Τίτλο: «Ρωσική Επανάσταση: Ήτανε 

κάποτε η Φάρμα των Ζώων»  ............................... σελ. 183-358 



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 2 

Η Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα 

με Τίτλο: «Η Επανάσταση της Λογικής  

ενάντια στον ρατσισμό: Το σμίξιμο 

Ανατολικού και Δυτικού ανέμου»  ....................... σελ. 359-503 

Η Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα 

με Τίτλο: «Θεανθρώπινη Επανάσταση:  

Βιετνάμ – Η Δίκη των Φακέλων»  ....................... σελ. 504-650 

Αντί Συμπερασμάτων και Επιλόγου  ................... σελ. 651-653 
  



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 3 

Η Ομάδα των Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων  

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

Ευσταθίου Ιωάννης Μάριος   

Ζαντιώτη Μαρία  

Ζαρκάδα Ειρήνη  

Θαναηλάκης Γεώργιος  

Θανασούλια Σοφία Μαρία   

Θανασούλιας Κωνσταντίνος  

Θεοδώρου Μαρία Ρουμπίνη  

Καλαντζής Κωνσταντίνος  

Καλογιάννης Δημήτριος  

Κανελλόπουλος Θεοδόσιος Παναγιώτης  

Κάνης Στυλιανός  

Καραγιαλάνη Σοφία  

Καραγκιόζογλου Ελευθέριος  

Καράμπελα Χαρίσια  

Καραπατάκης Βασίλειος  

Καρδερίνη Αικατερίνη  

Κατσάνος Ιάσων  

Κατσαρού Μαρκέλλα Τσαμπίκα  

Κίντζιος Ιωάννης  

Κίσσας Βασίλειος  

Κολλιοπούλου Χριστίνα 

Η καθηγήτρια 

Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 
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Γιατί οι συγκεκριμένες δραστηριότητες; 

Το έναυσμα: Δύο ραδιοφωνικές εκπομπές του Μάνου 
Χατζιδάκι στο Τρίτο Πρόγραμμα και δύο αποσπάσματα 
σχετικά με τη θεολογία της ελπίδας και την πολιτική 
θεολογία. 

1η εκπομπή: ''Οι νεολαίοι του σήμερα και το αυγό''. 

https://www.youtube.com/watch?v=2dtTLIA6m9U 

''Περί παιδείας ο λόγος'', του Μάνου Χατζιδάκι  

(απόσπασμα από 2:35 έως 3:31)  

'' [..] Και φυσικά δεν συμφωνώ με την ιδέα μιας παιδείας, που 
την χαρίζουν δωρεάν – όχι χωρίς αντάλλαγμα, κατ’ όπως 
φανερώνεται εκ των υστέρων. Και πρώτ' απ' όλα, τι εννοούμε 
λέγοντας ''παιδεία''; Την πληροφορία την τεχνική, το δίπλωμα 
εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο κι ακίνητο, με 
πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλισθέντος, για (ή) την 
πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου, με 
τεχνική αναθεώρησης κι ονειρικής δομής, με αγωνία 
απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας ιπτάμενης φυγής προς τ' 
άστρα; Αυτή τη δεύτερη παιδεία την αποσιωπούν και δεν την 
δίνουν δωρεάν, γιατί δεν συντηρεί και δεν υπηρετεί συστήματα. 
Αντίθετα, τα ελέγχει, τ' αναθεωρεί και τ' αποδυναμώνει... '' 

https://www.youtube.com/watch?v=ajM2fgPXIYo 

2η εκπομπή: ''Το πρόσωπο του τέρατος και ο φόβος μήπως 
το συνηθίσουμε''. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZHP2SUbBg0 

https://www.youtube.com/watch?v=2dtTLIA6m9U
https://www.youtube.com/watch?v=2dtTLIA6m9U&t=211s
https://www.youtube.com/watch?v=ajM2fgPXIYo
https://www.youtube.com/watch?v=1ZHP2SUbBg0
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''Περί του τέρατος που εμπεριέχουμε ο λόγος'', του Μάνου 
Χατζιδάκι 

(απόσπασμα από 3:14 έως 4:31)  

''Θα σας θυμίσω μια συνομιλία τότε, μέσα στη τάξη του 
σχολείου. Με πλησιάζει ένας ψηλός συμμαθητής, μ’ ένα 
δυσάρεστο έκζεμα στο δέρμα του προσώπου του, στραβή τη 
μύτη και ξεθωριασμένα τα μαλλιά του, ακατάστατα. Ήταν η 
πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. –“Πώς λέγεσαι;”, ρωτάει, ενώ 
πλάι του είχαν σταθεί αμίλητοι δυο άλλοι, δικοί του φίλοι.  
–“Βασίλης”, του απαντώ. –“Και που μένεις;”, εκείνος εξακολου-
θεί. –“Πάνω στο λόφο”, του λέω και τον κοιτώ στα μάτια. 
Εκείνος χαμογέλασε κι άφησε να φανούν τα χαλασμένα δόντια 
του. Μου λέει: –“Εγώ μένω στην απέναντι όχθη. Είσαι λοιπόν 
εχθρός”. Και μου δίνει μια στο κεφάλι με το χέρι του, που με 
πονάει ακόμα τώρα σαν το θυμηθώ. Τον κοιτάζω έτοιμος να 
κλάψω. Μα συγκρατιέμαι. Αυτός σκάει στα γέλια και χάνεται. 
Προς το παρόν. Γιατί θα τον ξαναδώ: εισπράκτορα, εκπαιδευτή 
στο στρατό, τηλεγραφητή, κλητήρα στο υπουργείο, αστυνόμο, 
μουσικό στην ορχήστρα, παπά στην ενορία, συγκάτοικο στην 
πολυκατοικία, γιατρό σε κρατικό νοσοκομείο και τέλος 
νεκροθάφτη, όταν πετύχει να με θάψει''. 

https://www.youtube.com/watch?v=RycnK9xfy28 

1ο απόσπασμα από το κείμενο ''η θεολογία της ελπίδας''. 

Έργο της Εκκλησίας δεν είναι η φυγή από τον κόσμο, ούτε η 
καταδίκη του ''αμαρτωλού'' κόσμου, αλλά ο αγώνας για τη 
σωτηρία του  κόσμου.  […]  Η  Εκκλησία  με  την  παρουσία  της  

https://www.youtube.com/watch?v=RycnK9xfy28
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πρέπει να κρίνει τον κόσμο, με την έννοια όχι να τον 
''κατακρίνει'' αλλά να του προσφέρει κριτήρια για αυτοέλεγχο, 
για αλήθεια και ζωή. Έτσι η Εκκλησία γίνεται το αλάτι της γης 
και η ελπίδα του κόσμου. 

2ο απόσπασμα από το κείμενο ''η πολιτική θεολογία''. 

Αν η θεολογία της ελπίδας τονίζει τη σημασία του μέλλοντος και 
την αξία  του  χρόνου  γενικά  στη  διαδικασία  για  την  οριστική 
μεταμόρψωση του κόσμου, η πολιτική θεολογία ενδιαφέρεται να 
αναλύσει το παρόν, να προβάλει την κοινωνική πλευρά του 
Ευαγγελίου και να ανοίξει δρόμους για κοινωνική δράση, χωρίς 
όμως να ταυτίζεται με καμιά πολιτική παράταξη. 

https://www.youtube.com/watch?v=2GcGK2yywK4 

Η απόφαση…  

Μια διαφορετική ανάγνωση της Γαλλικής Επανάστσης, της 
Ρωσικής Επανάστασης, της Επανάστασης της Λογικής ενάντια 
στον ρατσισμό, και της Θεανθρώπινης ή της του Χριστού 
Επανάστασης με βάση ''αυτή τη δεύτερη παιδεία'' και όπλα στη 
φαρέτρα μας την Επιστήμη, την Τέχνη και τις ΤΠΕ. 

Ο σκοπός  

Απόπειρες κριτικής σκέψης για ιστορικά πρόσωπα, γεγονότα και 
κοινωνικά φαινόμενα και ανακάλυψη της σχετικής προς τούτο 
μεθόδου από τους ομαδοσυνεργαζόμενους μαθητές· επειδή όπως 
λέει ο Βόλφγκανγκ Γκαίτε ''η επιστήμη και η τέχνη ανήκουν σε 
όλο τον κόσμο, και μπροστά τους εξαφανίζονται όλα τα σύνορα''. 

Το αποτέλεσμα  

''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως''.  

https://www.youtube.com/watch?v=2GcGK2yywK4
https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=7
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Οι Ομάδες και τα Έργα τους 

 Η Ομάδα με το όνομα  

''Θεατροϊστορείν γαλλιστί'' (πολύ του σαλονιού;) 

 Το Έργο της: «Η δολοφονία του Μαρά από την 

Κορνταί» 

 Η Ομάδα με το όνομα  

''Θεατροϊστορείν ρωσιστί'' (πολύ του λιμανιού ή  

μήπως του αλωνιού;) 

 Το Έργο της: «Ήτανε κάποτε η Φάρμα των Ζώων… »  

 Η Ομάδα με το όνομα  

''Θεατροϊστορείν αντιρατσιστί'' (πολίτικαλ κορέκτ;) 

 Το έργο της: «Το σμίξιμο Ανατολικού και Δυτικού 

ανέμου» 

 Η Ομάδα με το όνομα  

''Θεατροϊστορείν θεανθρωπιστί'' (ακαταλαβίστικο;) 

 Το Έργο της: «Βιετνάμ – Η Δίκη των Φακέλων» 

Προειδοποίηση: Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα ή γεγονότα 

(παίζει να) είναι πέρα για πέρα αληθινή… 
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Αντί Προλόγου και Εισαγωγής 
 
 

''Οι καταπιεσμένοι που επαναστάτησαν δεν μπόρεσαν ποτέ 
να ιδρύσουν μια κοινωνία μη καταπιεστική''. 

Σιμόν Βέιλ, 1909-1943, Γαλλίδα φιλόσοφος 
 
 

Είναι δυνατή η επαναστατική αλλαγή του κόσμου; Κι αν ναι, 
γιατί μέχρι σήμερα δεν επιτεύχθηκε, παρά τις αιματηρότατες 
εξεγέρσεις και επαναστάσεις του ανθρώπου με αυτόν 
ακριβώς τον στόχο; 

 
 

Σε αυτά τα άκρως σημαντικά, για την ανθρώπινη ύπαρξη, ερωτή-
ματα προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις, ερευνώντας το 
θέμα ''Επανάσταση'' διεπιστημονικά και διαθεματικά, με την 
ένταξή μας σε ανοιχτές, ως προς την έρευνα και τη δημιουργία, 
Ομάδες Εργασίας, σε τέσσερις εκφάνσεις του: Γαλλική Επανά-
σταση, Ρωσική Επανάσταση, Επανάσταση της Λογικής ενάντια 
στον ρατσισμό και Θεανθρώπινη ή του Χριστού Επανάσταση. 
 
Πολύτιμα εργαλεία στην προσπάθειά μας αποδείθχηκαν η Τέχνη 
και η Πίστη, αφού, όπως διαπιστώσαμε, λειτουργούν για την 
Επιστήμη όπως η μουσική για την πρόζα: μεταδίδουν πολύ 
περισσότερα από απλές τεκμηριωμένες επιστημονικές γνώσεις 
και λογικές κρίσεις και επιδρούν βαθύτατα στο σύνολο του 
ατομικού και συλλογικού ψυχισμού: τη νόηση, τη βούληση και 
το συναίσθημα.  
 
Για τούτο, δύο  θεατρικά  έργα[1]  του  παγκόσμιου  ρεπερτορίου, 

https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=579
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μια νουβέλα και ένα μυθιστόρημα της παγκόσμιας λογο-
τεχνίας[2] και το βιβλίο –ημερολόγιο ενός χρόνου– μιας 
δημοσιογράφου ανταποκρίτριας στον πόλεμο του Βιετνάμ[3], 
αγιογραφικά χωρία και ποιητικά κείμενα διασκευάστηκαν 
θεατρικώς από την Ομάδα μας και, παράλληλα, Έργα Τέχνης  
–κλασικής μουσικής, ζωγραφικής, σκίτσου, φωτογραφίας, 
αγιογραφίας και χαρακτικής– πλαισίωσαν (ή και προτάθηκαν να 
πλαισιώσουν) την Παρουσίαση των θεατρικών μας διασκευών, 
ολοκληρώνοντας, προς το παρόν, την περιπλάνησή μας στην 
πολυκύμαντη και άκρως ενδιαφέρουσα, αλλά και απρόβλεπτη, 
πολλές φορές, ιστορία της ανθρωπότητας.  
 
Κι επειδή και οι τέσσερις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηρι-
ότητες ''τρέξανε'' παράλληλα από τον πρώτο μήνα του 
διδακτικού έτους, συμμετείχαμε όλοι στην εκπόνηση και των 
τεσσάρων με ευελιξία κινήσεων, ενεργειών και πρωτοβουλιών 
ως μέλη των Ομάδων Εργασίας, μεγιστοποιώντας τα ποσοστά 
επιτυχίας του εγχείρηματός μας στις συγκλήσεις της Ολομέλειας 
του Τμήματος μέσω της διαδικασίας της ανατροφοδότησης.  
 
Στο ταξίδι της συμμετοχικής προσπάθειας και συνεργασίας, για 
την πραγματοποίηση του μεγαλεπήβολου σχεδίου μας, ζήσαμε 
στιγμές μεγαλείου, πίστης και αμφιβολίας, απογοήτευσης και 
ελπίδας, θάρρους, και απελπισίας, πάθους και προσμονής, 
αισοδοξίας και απαισιοδοξίας, παραίτησης και επανάκαμψης, 
όλες τους έντονες και απρόσμενες, αλλά το ίδιο περίπλοκες κι 
απρόβλεπτες όπως η ανθρώπινη φύση… κι ήταν τόσο συναρ-
παστική η εμπειρία του ταξιδιού, που, αν μας ξαναδινόταν η 
ευκαιρία, θα το ξανακάναμε! 
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Παραπομπές 

 

[1] Πρόκειται για το έργο του Πέτερ Βάις «Η δολοφονία του Μαρά» και  

για το έργο του Ντάνιελ Μπέριγκαν «Η δίκη των φακέλων». 

 

[2] Πρόκειται για τη νουβέλα του Τζωρτζ Όργουελ «Η φάρμα των ζώων» 

και για το μυθιστόρημα της Περλ Μπακ «Ανατολικός και Δυτικός 

άνεμος». 

 

[3] Πρόκειται για το βιβλίο – ημερολόγιο της Οριάνας Φαλάτσι, 

«Βιετνάμ». 
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Εισαγωγικό Παράθεμα  
 

«Η ζωή, ο θάνατος κι αναμεσίς η Τέχνη» Νίκος Εγγονόπουλος 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 
 

 
Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου είναι η ετήσια γιορτή της διεθνούς θεατρικής 
κοινότητας, από το 1961, όταν πρωτοεμφανίσθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Θεάτρου. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου, με θεατρικά δρώμενα 
και άλλες συναφείς με το θέατρο εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από τα εθνικά 
τμήματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης που 
συνενώνει τους επαγγελματίες του θεάτρου και συνεργάζεται στενά με την UNESCO. 
 
Κάθε  χρόνο  ένας  άνθρωπος  του  θεάτρου  αναλαμβάνει  να  γράψει  το  μήνυμα  του  

 

 

https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1300
https://www.sansimera.gr/worldays
https://www.sansimera.gr/worldays/months/3
https://www.sansimera.gr/almanac/2703
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εορτασμού, το οποίο είθισται να διαβάζεται στα θέατρα πριν από την παράσταση της 
27ης Μαρτίου. Το φετινό μήνυμα (2020) υπογράφει ο Πακιστανός θεατρικός 
συγγραφέας Σαχίντ Ναντίμ και έχει ως εξής: 
 
Το Θέατρο ως Βωμός 
 
Στο τέλος μιας παράστασης ενός έργου για τον Ποιητή Σούφι, Μπουλέχ Σαχ από το 
Θέατρο Ajoka, ένας ηλικιωμένος άντρας συνοδευόμενος από ένα νεαρό αγόρι πλησίασε 
τον ηθοποιό που έπαιζε τον ρόλο του σπουδαίου Σούφι, «Ο εγγονός μου δεν είναι καλά, 
θα μπορούσατε σας παρακαλώ να τον ευλογήσετε;» Ο ηθοποιός εκπλάγηκε και είπε, 
«Δεν είμαι ο Μπουλέχ Σαχ, είμαι απλώς ένας ηθοποιός που παίζει αυτόν τον ρόλο». Ο 
ηλικιωμένος είπε, «Γιε μου, δεν είσαι ηθοποιός, είσαι η μετενσάρκωση του Μπουλέχ 
Σαχ, η Αβατάρα του». Αίφνης, μας αποκαλύφθηκε μια ολάκερη καινούρια έννοια του 
θεάτρου όπου ο ηθοποιός γίνεται η μετενσάρκωση του ρόλου που παίζει. 
 
Η εξερεύνηση ιστοριών όπως αυτής του Μπουλέχ Σαχ, και υπάρχουν τόσες πολλές σε 
όλες τις κουλτούρες, μπορεί να αποτελέσει μια γέφυρα μεταξύ μας, των θεατρικών 
δημιουργών και ενός ανεξοικείωτου αλλά ενθουσιώδους κοινού. Όταν ερμηνεύουμε στη 
σκηνή, ορισμένες φορές παρασυρόμαστε από τη δική μας φιλοσοφία για το θέατρο, από 
το ρόλο μας ως προάγγελοι της κοινωνικής αλλαγής και αφήνουμε πίσω μια μεγάλη 
μερίδα της μάζας. Κατά την ενασχόλησή μας με τις προκλήσεις του παρόντος, 
αποστερούμε τους εαυτούς μας από τις δυνατότητες μιας βαθιά συγκινητικής 
πνευματικής εμπειρίας που μπορεί να προσφέρει το θέατρο. Στον κόσμο του σήμερα όπου 
η μισαλλοδοξία, το μίσος και η βία ακολουθούν ανοδική πορεία και ο πλανήτης μας 
βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην κλιματική καταστροφή, πρέπει να αναπληρώσουμε την 
πνευματική μας δύναμη. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την απάθεια, το λήθαργο, την 
απαισιοδοξία, την απληστία και την αδιαφορία προς τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, 
προς τον πλανήτη πάνω στον οποίο ζούμε. Το θέατρο έχει ρόλο, έναν ευγενή ρόλο, στην 
ενεργοποίηση και κινητοποίηση της ανθρωπότητας ώστε να ανυψώσει τον εαυτό της από 
αυτή την κατάβαση προς την άβυσσο. Μπορεί να ανυψώσει τη σκηνή, τον παραστατικό 
χώρο, σε κάτι ιερό. 
 
Στη Νότιο Ασία, οι καλλιτέχνες αγγίζουν με ευλάβεια το πάτωμα της σκηνής προτού 
πατήσουν πάνω σ’ αυτό, μια αρχαία παράδοση όπου το πνευματικό και το πολιτισμικό 
συνυφαίνονται. Είναι καιρός να ανακτήσουμε αυτή τη συμβιωτική σχέση μεταξύ 
καλλιτέχνη και κοινού, παρελθόντος και μέλλοντος. 
 
Η θεατρική δημιουργία μπορεί να γίνει μια ιερή πράξη και οι ηθοποιοί μπορούν πράγματι 
να γίνουν οι αβατάρες των ρόλων που παίζουν. Το Θέατρο έχει τη δυνατότητα να 
καταστεί ένας βωμός και ο βωμός ένας παραστατικός χώρος. 
 
Μετάφραση του αγγλικού πρωτότυπου: Γιόλα Κλείτου 
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Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ) 
 
Βιογραφικό Σημείωμα του Σαχίντ Ναντίμ 
 
Ο Σαχίντ Ναντίμ είναι κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας του Πακιστάν και 
επικεφαλής του φημισμένου Θεάτρου Ajoka (Σύγχρονο Θέατρο). 
 
Γεννήθηκε το 1947 στην πόλη Σοπόρε στο Κασμίρ. Έγινε πρόσφυγας στην τρυφερή 
ηλικία του ενός έτους όταν η οικογένειά του αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στο 
νεοϊδρυθέν Πακιστάν μετά τον πόλεμο του 1948 μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν για την 
επίμαχη περιοχή του Κασμίρ. Έζησε στη Λαχώρη στο Πακιστάν όπου απέκτησε 
Μεταπτυχιακό στη Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Πουντζάμπ. Έγραψε το πρώτο 
του θεατρικό έργο ενώ ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο αλλά αφοσιώθηκε στη 
συγγραφή θεατρικών έργων όταν ξεκίνησε να γράφει, ενώ ήταν πολιτικός εξόριστος 
στο Λονδίνο, έργα για την αντιφρονούσα θεατρική ομάδα Ajoka που ιδρύθηκε από τη 
Μαντίχα Γκαουχάρ, μια πρωτοπόρο ακτιβίστρια του θεάτρου, την οποία παντρεύτηκε 
αργότερα. 
 
Ο Σαχίντ Ναντίμ έχει γράψει περισσότερα από 50 πρωτότυπα έργα στις γλώσσες 
Πουντζάμπι και Ούρντου και έχει κάνει αρκετές διασκευές έργων του Μπρεχτ. 
 
Έχει συνεργαστεί με την Πακιστανική Τηλεόραση ως παραγωγός και μέλος της 
ανώτερης διοίκησης. Έχει φυλακιστεί τρεις φορές υπό διάφορες στρατιωτικές 
κυβερνήσεις εξαιτίας της αντίστασής του προς το στρατιωτικό καθεστώς και 
υιοθετήθηκε ως κρατούμενος συνείδησης από τη Διεθνή Αμνηστεία. Ενώ βρισκόταν 
στη διαβόητη φυλακή Μιανβάλι άρχισε να γράφει έργα του σαββατοκύριακου που 
ανέβαιναν από και για τους φυλακισμένους. Αργότερα εργάστηκε ως Συντονιστής 
Διεθνών Εκστρατειών και Λειτουργός Επικοινωνίας για την Ασία και Ειρηνικό 
Ωκεανό για τη Διεθνή Αμνηστεία. 
 
Υπήρξε υπότροφος του Ερευνητικού Ινστιτούτου Γκέτι (Getty Research Institute), της 
Διεθνούς Pen, Η.Π.Α. (International Pen, USA) και του Εθνικού Κληροδοτήματος για 
τη Δημοκρατία (National Endowment for Democracy). Είναι επίσης μέλος του δικτύου 
Θέατρο χωρίς Σύνορα (Theatre without Borders). 
 
Τα έργα του Σαχίντ Ναντίμ είναι ευρέως διαδεδομένα στο Πακιστάν και την Ινδία. 
Έργα του έχουν επίσης ανέβει σε ολόκληρο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένων των 
«Bulha» στο Λονδίνο, «Tramway» στην Γλασκώβη και Χέλσινγκορ (Δανία), «Amrika 
Chalo» στην Ουάσιγκτον, «Bala King» στο Όσλο, «Burqavaganza» στις ΗΠΑ (Σαν 
Φρανσίσκο, Σάντα Μόνικα, Νέα Υόρκη) και «Dara» στο Λονδίνο. 
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Τα έργα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και έχουν δημοσιευτεί από τους 
εκδοτικούς οίκους Oxford University Press και Nick Hern Publishers και σε αρκετές 
ανθολογίες. Το 2009 του απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο του Πακιστάν για την 
Υπερηφάνεια της Ερμηνείας (President of Pakistan’s Medal for the Pride of 
Performance). 
 
Έχει επίσης σκηνοθετήσει έργα για τη σκηνή και την τηλεόραση και έχει διοργανώσει 
φεστιβάλ Θεάτρου για την Ειρήνη στην Ινδία και το Πακιστάν. Έχει γράψει για 
εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας στο Πακιστάν και την Ινδία και για την Υπηρεσία 
Ούρντου του BBC. Ήταν παραγωγός σε ντοκιμαντέρ που αφορούσαν πολιτιστικά 
θέματα όπως το Μουσείο της Λαχώρης, τα έθιμα των Πουντζάμπι, τον φιλόσοφο και 
ποιητή Ικμπάλ και τον ζωγράφο Σαντκάιν. 
 
Τα έργα του Σαχίντ Ναντίμ αναγνωρίζονται ευρέως για την τολμηρή κοινωνική τους 
θεματολογία που μερικές φορές περιλαμβάνει και θέματα ταμπού όπως ο 
θρησκευτικός εξτρεμισμός, η βία κατά των γυναικών, οι διακρίσεις κατά των 
μειονοτήτων, η ελευθερία της έκφρασης, το κλίμα, η ειρήνη και ο Σουφισμός. Αρκετά 
από τα έργα του ασχολούνται με το ζήτημα της Διχοτόμησης της Νότιας Ασίας και της 
κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Συνδυάζει επιδέξια τα σύγχρονα 
κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα με παραδοσιακές φόρμες και τη λαϊκή κληρονομιά 
για να παρουσιάσει ένα ψυχαγωγικό θέατρο που διεγείρει την ευφυΐα. Η μουσική 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των θεατρικών του παραγωγών. Διδάσκει συγγραφική 
τέχνη στο Ινστιτούτο Παραστατικών Τεχνών Ajoka και το Ινστιτούτο Τέχνης και 
Πολιτισμού της Λαχώρη. 
 
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ 
 
Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου 
Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου 
Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου 
 
Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/12?utm_campaign=content&utm_so
urce=onesignal&utm_medium=web-push 
 
© SanSimera.gr 
  

http://www.iti-worldwide.org/
http://www.ccoiti.com/
http://www.hellastheatre.gr/
https://www.sansimera.gr/worldays/12?utm_campaign=content&utm_source=onesignal&utm_medium=web-push
https://www.sansimera.gr/worldays/12?utm_campaign=content&utm_source=onesignal&utm_medium=web-push
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3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: Α2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1α. Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα  
του διδακτικού έτους 2019 – 2020 με τίτλο: «Γαλλική Επανάσταση:  

Η δολοφονία του Μαρά από την Κορνταί» 
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Περιεχόμενα 

Η Ομάδα «Θεατροϊστορείν γαλλιστί»   ............... σελ. 17-18 

Η Μεθοδολογία σε 11 απλά βήματα  .................... σελ. 19 

Τέχνημα / Πρόγραμμα της 1α Ερ. Δημ. Δραστ.  . σελ. 20-23 

Η Διασκευή / Παρουσίασή μας…  ........................ σελ. 24-38 

Οι διαφάνειες που προβλήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της Παρουσίασης  ................... σελ. 39-48 

Παράθεμα 1α  ......................................................... σελ. 49-66 

Παράθεμα 1β  ......................................................... σελ. 66-75 

Παράθεμα 2α  ......................................................... σελ. 75-79 

Παράθεμα 2β  ......................................................... σελ. 79-82 

Παράθεμα 3  ............................................................ σελ. 82-84 

Παράθεμα 4  ............................................................ σελ. 84-87 

Παράθεμα 5α  ......................................................... σελ. 88-90 

Παράθεμα 5β  ......................................................... σελ. 91-95 

Παράθεμα 6  ............................................................ σελ. 95-125 

Παράθεμα 7  ............................................................ σελ. 125-150 

Παράθεμα 8α  ......................................................... σελ. 150-162 

Παράθεμα 9  ............................................................ σελ. 162-165 

Παράθεμα 8β  ......................................................... σελ. 165-170 

Παράθεμα 8γ  .......................................................... σελ. 170-174 

Παράθεμα 10  .......................................................... σελ. 174-179 

Παράθεμα 11  .......................................................... σελ. 179-181 

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία (ενδεικτικά)  ....... σελ. 182 
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Η Ομάδα «Θεατροϊστορείν γαλλιστί»  

Οι μαθητές & οι μαθήτριες 

Θανασούλιας Κωνσταντίνος (Συντονιστής) 

Θανασούλια Σοφία Μαρία 

Κατσάνος Ιάσων 

Καραγιαλάνη Σοφία (Συντονίστρια) 

Καλαντζής Κωνσταντίνος 

Κατσαρού Μαρκέλλα Τσαμπίκα 

Κίσσας Βασίλειος (Συντονιστής) 

Κίντζιος Ιωάννης 

Κανελλόπουλος Θεοδόσιος Παναγιώτης 

Καράμπελα Χαρίσια 

Θαναηλάκης Γεώργιος 

Κολλιοπούλου Χριστίνα (Συντονίστρια) 

Καρδερίνη Αικατερίνη 

Ζαντιώτη Μαρία 

Ζαρκάδα Ειρήνη 

Καραπατάκης Βασίλειος 

Μέλη της Ομάδας 

«Μωβ ρόδα» 



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 18 

Θεοδώρου Μαρία Ρουμπίνη (Συντονίστρια) 

Ευσταθίου Ιωάννης Μάριος 

Καλογιάννης Δημήτριος 

Κάνης Στυλιανός 

Καραγκιόζογλου Ελευθέριος 

Η καθηγήτρια 

Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 
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Η Μεθοδολογία σε 11 απλά βήματα 

1. Συλλογή υλικού από το διαδίκτυο σχετικού με το θέμα από 
τις Ομάδες. 

2. Ταξινόμηση του υλικού με βάση τα υποθέματα (το γεγονός, 
οι πρωταγωνιστές, οι ερμηνείες, οι τρόποι προσέγγισης). 

3. Ανάγνωση του θεατρικού έργου. 

4. Σχεδιασμός από την Ολομέλεια των αξόνων της θεατρικής 
διασκευής. 

5. Εντοπισμός των κατάλληλων για διασκευή στοιχείων του 
θεατρικού κειμένου. 

6. Οριστικοποίηση του κειμένου της θεατρικής διασκευής. 

7. Δημιουργία από τις Ομάδες των είκοσι (20) σχετικών με 
την Παρουσίαση διαφανειών power point.  

8. Δημιουργία Προγράμματος – Τεχνήματος της 1α 
Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας. 

9. Πρόβες της θεατρικής διασκευής από τα μέλη της Ομάδας 
«Μωβ ρόδα». 

10. Σύνθεση από τις Ομάδες του παραδοτέου. 

11. Συγγραφή της 1α Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστη-
ριότητας. 
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3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΝΤΑΙ 
 

 

 

Ταυτότητα Έργου: Ζακ-Λουί Νταβίντ, Ο Θάνατος του Μαρά, 1793  
 

Τετάρτη, 11-12-2019 στην αίθουσα Α2 στον 2ο όροφο του Σχολείου & ώρα 13:30 

Διεύθυνση: Σατωβριάνδου & Αφροδίτης  
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Η Ομάδα «Μωβ Ρόδα» Παρουσιάζει 

τα θεατρικά της δρώμενα υπό τον τίτλο: «Η δολοφονία 

του Μαρά από την Κορνταί» 

Πρόκειται για διασκευασμένα από την Ομάδα 

«Θεατροϊστορείν γαλλιστί» αποσπάσματα από το Θεατρικό 

Έργο του Πέτερ Βάις «Η δολοφονία του Μαρά», στα πλαίσια 

Παρουσίασης της 1α Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηρι-

ότητας 2019 - 2020.  

Γιατί «το Θέατρο γράφει και Ιστορία». 

Στην Παρουσίαση παίρνουν μέρος τα εξής μέλη της Ομάδας 

«Μωβ Ρόδα»: 

Θανασούλιας Κωνσταντίνος (Ζαν Πωλ Μαρά) 

Θανασούλια Σοφία Μαρία (Σιμόνη Εβράρ) 

Κατσάνος Ιάσων (Ζακ Ρου) 

Κατσαρού Μαρκέλλα Τσαμπίκα (Σαρλότ Κορνταί) 

Καλαντζής Κωνσταντίνος (Κορυφαίος) 

Καραγιαλάνη Σοφία (Κορυφαία) 

Υπεύθυνη καθηγήτρια 

Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 

 
 

Η Παρουσίαση πλαισιώνεται από είκοσι (20) διαφάνειες που ιστορούν 
τη Γαλλική Επανάσταση και επενδύεται μουσικά από την 3η ή 
ηρωική Συμφωνία του Μπετόβεν (από το You Tube στο link  
https://www.youtube.com/watch?v=nbGV-MVfgec&t=1915s).  

https://www.youtube.com/watch?v=nbGV-MVfgec&t=1915s
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Ιστορικό πλαίσιο 

Ο Ζαν – Πωλ Μαρά, διάσημος γιατρός, είναι το πιο ακραίο 

μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Ασφαλείας, που έχει 

εγκαταστήσει τη "βασιλεία του τρόμου" για να υπερασπιστεί 

τη Γαλλική Επανάσταση που είχε ξεκινήσει το 1789. 

Η άλλη του όψη είναι αυτή του υπερασπιστή των λαϊκών 

δικαιωμάτων. 

Στις 13-7-1793, η Σαρλότ Κορνταί καταφέρνει να μπει στο 

μπάνιο του, προφασιζόμενη την αποκάλυψη κάποιου δικτύου 

αντεπαναστατών, και τον μαχαιρώνει στο στήθος. 

Ο Μαρά πεθαίνει και η δολοφόνος του συλλαμβάνεται χωρίς 

να προσπαθήσει καν να διαφύγει, αφού πέτυχε το στόχο της: 

να εκδικηθεί τον Ιακωβίνο επαναστάτη για τις εκκαθαρίσεις 

των φίλων της Γιρονδίνων τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. 

Ο ζωγράφος Ζακ Λουί Νταβίντ, Ιακωβίνος κι αυτός που είχε 

ψηφίσει πριν λίγους μήνες την εκτέλεση του βασιλιά 

Λουδοβίκου ΙΣΤ', υπόσχεται στην Εθνοσυνέλευση ότι θα 

απεικονίσει τη δολοφονία του φίλου του "για το καλό του 

λαού". Ξεκάθαρο είναι λοιπόν το γεγονός ότι πρόκειται για 

προπαγανδιστικό έργο. 
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Περιγραφή του πίνακα 

Ο Μαρά είναι ξαπλωμένος νεκρός μέσα στο ιαματικό του 

λουτρό, όπου συχνά κατάφευγε για να ανακουφιστεί από 

τους πόνους της δερματικής του νόσου.  

Στο αριστερό του χέρι ένα γράμμα με αίτημα του απλού 

λαού, στο δεξί η πένα. Γραφείο του ένας απλός πάγκος! 

Στο στήθος του η πληγή που ακόμη αιμορραγεί.  

Πουθενά φρουροί, πουθενά στο σώμα του τα σημάδια της 

αρρώστιας.  

Στο πρόσωπο τού δολοφονημένου ούτε ίχνος πόνου. 

Αντίθετα, στολίζεται από ένα χαμόγελο ηρεμίας. Ο 

επαναστάτης Μαρά ξέρει ότι πέθανε επιτελώντας το 

καθήκον του μέχρι την τελευταία στιγμή. Μοιάζει σχεδόν 

με ιερομάρτυρα!  

Μα ο Νταβίντ, όμως, είναι άθεος... 

Πηγή: http://notaeaesthaeticae.blogspot.com/2017/02/david.html 

http://notaeaesthaeticae.blogspot.com/2017/02/david.html
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Η Διασκευή – Παρουσίασή μας στο θεατρικό έργο του Πέτερ Βάις 

«Η δολοφονία του Μαρά» με τίτλο: «Η δολοφονία του Μαρά 

από την Κορνταί» 

ΣΚΗΝΗ 1: Εισαγωγή – Τιμή στον Μαρά / Πνιγμένη αναταραχή  

1η Διαφάνεια 

Σκηνικό: Η σκηνή παίζεται μπροστά από την κλειστή αυλαία. 

Πρόσωπα: Κορυφαίος, Κορυφαία. 

Κορυφαίος: Απόψε μια ιστορία θα σας πούμε // και για πολλά θα 
αναρωτηθούμε. // Έλαβε χώρα στη Γαλλία // και γράφτηκε στης Ιστορίας 
τα βιβλία!  
Κορυφαία: Τέσσερα χρόνια είχανε περάσει // αφότου η επανάσταση είχε 
ξεσπάσει, // που τήνε άρχισε ο Μαρά, ο αντάρτης // και τήνε τέλειωσε ο 
αυτοκράτωρ Βοναπάρτης.  
Κορυφαίος: Οι αριστοκράτες στην κρεμάλα και οι παπάδες 
κουτρουβάλα! // Τους στρατηγούς όλους σκοτώστε και τους μαυραγορίτες 
παλουκώστε! // Ζήτω η Επανάσταση!!! 2η Διαφάνεια  
Κορυφαία: Ατρόμητος ο Μαρά τέσσερα χρόνια τώρα, // στο δικαστήριο 
ή στην κρυψώνα, // προδότες πιάνοντας και προδομένος, // μ’ εντάλματα 
παντού κυνηγημένος. // Πολεμώντας ενάντια σε αυλικούς και παραλήδες, 
// παπάδες, καλογέρους και του στρατού ακρίδες, // για να ξεσκεπάσει 
εκείνους που κρυφά // γλείφουν της αριστοκρατίας τα πισινά. // Την ώρα 
που τα νέα μας αφεντικά // ο ένας στον άλλον βάζουνε τρικλοποδιά // κι ο 
ένας τον άλλον φυλακώνουνε // και με τσεκούρι τον σκοτώνουνε. // Κι 
όλο τα δικαιώματα έχουν στα χείλη // που μόνοι μας τ’ αρπάξαμε // τότε 
που την απόρθητη –καθώς ακούγαμε– Βαστίλη, ξετινάξαμε. // Και κάναμε 
του αλατιού // τη συμμορία του παλατιού! 3η Διαφάνεια  
Κορυφαίος: Μαρά, τι βγήκε από την Επανάσταση; // Μαρά, δεν 
περιμένουμε άλλη Ανάσταση! // Μαρά, είμαστε ακόμα όλοι φτωχοί. // 
Μαρά, θέλουμε να ’ρθει τώρα η αλλαγή. // Ένα δικαίωμα έχουμε όλοι: να 
πεινάμε. // Και μια δουλειά: ν’ αεροκοπανάμε. // Με “Αδελφότητα” 
μοιράζουμε τις ψείρες μας // και  σε  “Ισότητα”  αφήνουμε  τις  χήρες  μας.  
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Κορυφαία: Μαρά μας, πατερούλη, ποιος σ’ έχει  έτσι  πληγώσει;  // Μαρά 
μας, πατερούλη, η Επανάσταση δεν πρέπει έτσι να τελειώσει!  
Κορυφαίος: Ποιοι διαφεντεύουν την αγορά; // Ποιοι κρατούν κλειστές τις 
αποθήκες; // Ποιοι αρπάξανε τα πλούτη από τους πύργους; // Ποιοι 
στρωθήκανε στα κτήματα που έπρεπε σε μας να μοιραστούν;   
Κορυφαία: Οι άρπαγες ευθύς να καρατομηθούν!!! 

 
ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 2: Εγώ είμαι η Επανάσταση / Η Λειτουργία του Μαρά 

Σκηνικό: Εντελώς αφαιρετικό, με μόνο στοιχείο μια μπανιέρα.  

Πρόσωπα: Μαρά, Σιμόνη, Κορυφαίος, Κορυφαία. 

Ο Μαρά μέσα στη μπανιέρα δέχεται τις περιποιήσεις της Σιμόνης 
Εβράρ, που προσπαθεί να τον ανακουφίσει από τον πυρετό του 
εκζέματος, αλλάζοντας συχνά κομπρέσες στο μέτωπό του. 

4η Διαφάνεια 

Μαρά: Σιμόνη, βάλε μου κι άλλο κρύο νερό. // Άλλαξέ μου το πανί στο 
μέτωπο. // Αυτή η φαγούρα είναι ανυπόφορη.  
Σιμόνη: Άσε πια το γράψιμο, Ζαν Πωλ. // Καλό δεν κάνει.   
Μαρά: Και η Διακήρυξή μου για τις 14 Ιουλίου στο Γαλλικό Έθνος;  
Σιμόνη: Ζαν Πωλ, πρέπει να φροντίσω το φλογισμένο σου δέρμα. // 
Γέμισε η μπανιέρα με αίμα.  
Μαρά: Και τι είναι ένα λουτρό γεμάτο αίμα // μπροστά στο αίμα που θα 
χυθεί ακόμα; // Στην αρχή λέγαμε πως εκατό νεκροί θα είναι αρκετοί. // 
Ύστερα είδαμε πως χίλιοι νεκροί ήτανε λίγοι. // Και σήμερα οι νεκροί 
είναι αμέτρητοι. // Εδώ, εκεί, ολούθε. // Πίσω από τους τοίχους, // πάνω 
στις στέγες, // στα κατώγια, // οι υποκριτές φοράν τους σκούφους μας // 
και κρύβοντας το έμβλημα του βασιλιά κατάστηθα // λένε ότι μαζί μας 
είναι τάχα. // Σαν όμως γδύνει ένα μαγαζί ο λαός, φωνάζουνε: “σκυλολόι, 
κρυφοπρολετάριοι, κανάγιες”. 5η Διαφάνεια  
Κορυφαίος: “Οι βασιλιάδες είναι οι καλοί μας πατερούληδες // που κάτω 
από τη σκιά τους ζούμε ειρηνικά!”  
Μαρά: Και τα παιδιά αναμασούσαν το τροπάρι και το πίστευαν. // Όπως 
πιστεύαμε και τους παπάδες, τους παραμυθάδες, όταν μας έλεγαν:   
Κορυφαία: “Η ανθρωπότητα είναι μια. // Δεν υπάρχουν κράτη // δεν 
υπάρχουν σύνορα. // Είμαστε όλοι μας αδέρφια”.  
Μαρά: Και οι παπάδες βλέπαν με τα μάτια τους την αδικία // και 
σώπαιναν και διαλαλούσαν:  
Κορυφαίος: “Η βασιλεία μας δεν ειν’ του κόσμου τούτου. // Γι’ αυτό στη 
γης // μάς πρέπουν μόνο προσκυνήματα και υπομονή!”  
Μαρά: Κι έτσι, την τελευταία πεντάρα ρουφούσαν από τους φτωχούς // 
κι ηδονικά τη φύλαγαν στους δικούς τους  θησαυρούς. // Και  τρώγανε  και  



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 27 

πίναν με τους άρχοντες // και τάιζαν με τζάμπα υποσχέσεις τους πένητες: 
6η Διαφάνεια  
Κορυφαία: “Υποφέρετε, υποφέρετε όπως Εκείνος πάνω στο Σταυρό // 
γιατί έτσι θέλει ο Θεός. // Σηκώστε τα χέρια σας στους Ουρανούς // κι 
υπομείνετε χωρίς παράπονα τους πόνους σας. // Γιατί, για να κερδίσετε τη 
Βασιλεία των Ουρανών, // οι προσευχές κι οι ευλογίες σας για τους 
δημίους σας // είναι τα μόνα όπλα σας.”  
Μαρά: Κι οι πεινασμένοι χόρταιναν με την εικόνα του Σταυρωμένου // 
του Ματωμένου // του Καθηλωμένου. // Και γονατίζοντας ταπεινά // 
προσκυνούσαν τη δική τους δυστυχία και ερημιά // με των παπάδων την 
ευλογία!   
Κορυφαίος: “Αμήν!!!”  
Μαρά: Σιμόνη, το κεφάλι μου καίει… // Δεν μπορώ πια ν’ ανασάνω. // 
Όμως όλες τούτες οι φωνές είναι βαθιά μέσα μου… // Σιμόνη, είμαι η 
Επανάσταση! 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 3: Ξεσηκωμός του Ζακ Ρου / Οι αγωνίες κι οι απογοητεύσεις 
του Μαρά 

Σκηνικό: Εντελώς αφαιρετικό, με μόνο στοιχείο μια μπανιέρα.  

Πρόσωπα: Ζακ Ρου, Κορυφαία, Κορυφαίος, Μαρά, Σιμόνη. 

Ο Μαρά μέσα στη μπανιέρα δέχεται τις περιποιήσεις της Σιμόνης 
Εβράρ, που προσπαθεί να τον ανακουφίσει από τον πυρετό του 
εκζέματος, αλλάζοντας συχνά κομπρέσες στο μέτωπό του.  

7η Διαφάνεια 

Ζακ Ρου: (Ακούγεται απ’ έξω) Η Βασιλεία των Ουρανών // δεν είναι εκεί 
ψηλά // αλλά εδώ στη γη φωλιάζει. // Εδώ είν’ ο Παράδεισος // και ’δω θα 
ευτυχήσετε // αν τις καινούριες εντολές ακολουθήσετε. // Που δεν τις 
έγραψε ο Μωυσής // αλλά εγώ και ’σεις. // Ζητάμε ν’ ανοίξουν οι 
αποθήκες // για να χορτάσει η πείνα. // Ζητάμε να γίνουνε δικά μας όλα τα 
εργοστάσια κι εργαστήρια. // Ζητάμε να γίνουν οι εκκλησιές σχολειά // για 
ν’ ακούγονται εκεί μέσα πράγματα ωφέλιμα. // Ζητάμε να πασχίσουν όλοι 
μαζί // τέλος στον πόλεμο να δοθεί. // Ζητάμε αυτοί που ανάψανε τον 
πόλεμο // να σηκώσουν μόνοι τους όλα του τα βάρη. // Μα για πάντα 
πρέπει να βγάλουμε απ’ το μυαλό // την ιδέα για μεγάλους πολέμους // την 
ιδέα για νικηφόρο στρατό.  
Κορυφαία: Αυτός που μόλις τώρα ακούσατε είναι ο Ζακ Ρου, ο παπάς, // 
που μια θρησκεία καινούρια σκάρωσε με μιας. // Τον άμβωνα παράτησε, 
// κατέβηκε στις στράτες // και μανιασμένος κατακεραυνώνει τους 
διαβάτες.  
Κορυφαίος: Μόνο που δεν ξέρει το νέο κόσμο πώς να φτιάξει. // Γιατί τα 
λόγια είν’ εύκολα // μα δύσκολη είναι η πράξη.  
Μαρά: Σιμόνη, κάπου κάνουμε λάθος.   
Σιμόνη: Πάψε να βασανίζεσαι άλλο με σκέψεις, Ζαν Πωλ, // για να 
πάψουν οι πληγές σου να χειροτερεύουν. 8η Διαφάνεια  
Μαρά: Σιμόνη, τι νόημα θα ’χε πια; // Οι νέοι καιροί των οραμάτων μας 
// θα ξεπηδήσουν μέσα από τις αδέξιες κι όμορφες πράξεις μας. // Μα τόσο 
είμαστε από προλήψεις ποτισμένοι // που κάθε νέα γενιά κληρονομάει απ’ 
την παλιά, // ώστε και οι  καλύτεροι  τούτης  της  γενιάς // δεν  ξέρουν  πώς 
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να βγουν απ’ τις παγίδες της στενοκεφαλιάς. // Εφηύραμε την 
Επανάσταση // μα δεν γνωρίζουμε να τη διαχειριστούμε στην αληθινή της 
διάσταση. // Κάτι ουσιώδες μας διαφεύγει. // Η Εθνοσυνέλευση είναι μια 
σύναξη από ανθρώπους // που ο καθένας έχει μια προσωπική φιλοδοξία: 
// Να καταφέρει να κρατήσει κάτι απ’ τα παλιά του μεγαλεία. // Ο ένας τη 
μαιτρέσα του. // Ο άλλος έναν όμορφο πίνακα. // Ο τρίτος το άλογό του. 
// Ο τέταρτος το περβόλι του // κι ο πέμπτος τον στρατό του. // Ο έκτος 
τον βασιλιά // και πάει λέγοντας… // Μα έτσι δεν κάνουμε ούτε βήμα 
μπροστά. // Και στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου // 
προσθέσαμε ως ιερό δικαίωμα την ιδιοκτησία και τον πλούτο. // Και δες 
πού θα μας οδηγήσει αυτό: 9η Διαφάνεια   
Κορυφαία: Ζήτω ο Ναπολέων!!! Ζήτω το έθνος!!! // Ζήτω όλοι οι 
αυτοκράτορες κι οι βασιλιάδες! // Οι πάπες και οι δεσποτάδες!!!  
Κορυφαίος: Ζήτω ο Μαρά!!! Ζήτω η Επανάσταση!!!  
Μαρά: Εγώ πιστεύω σ’ αυτήν μονάχα την ιδέα που προδίδεται! // 
Γκρεμίσαμε ένα σκυλοόι // που θρόνιαζε επάνω μας και χόντραινε. // 
Πολλούς ξεπαστρέψαμε // πολλοί ξεφύγαν. // Ωστόσο πολλοί από ’κείνους 
που μαζί μας αρχινήσανε // γλυκοκοιτάνε πάλι την παλιά λαμπρότητα. // 
Και σήμερα είναι ολοφάνερο // ότι η Επανάσταση έγινε για τους εμπόρους 
και για τους μπακάληδες. // Για τη Μπουρζουαζία, // μια καινούρια 
νικηφόρα τάξη. // Και κάτω από αυτήνε ο λαός, // ξεγελασμένος όπως 
πάντα. 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 4: Οι ιδέες του Μαρά / Ατομισμός και Επανάσταση 

Σκηνικό: Εντελώς αφαιρετικό, με μόνο στοιχείο μια μπανιέρα.  

Πρόσωπα: Μαρά, Σιμόνη, Κορυφαία, Κορυφαίος. 

Ο Μαρά μέσα στη μπανιέρα δέχεται τις περιποιήσεις της Σιμόνης 
Εβράρ, που προσπαθεί να τον ανακουφίσει από τον πυρετό του 
εκζέματος, αλλάζοντας συχνά κομπρέσες στο μέτωπό του. 

Μαρά: Σιμόνη, γιατί σκοτείνιασε έτσι; 10η Διαφάνεια  
Σιμόνη: Ένα σύννεφο ήταν που πέρασε, Ζαν Πωλ. // Ή ο καπνός από τα 
πτώματα που καίνε.   
Μαρά: Σιμόνη, βούτηξε το πανί σε ξύδι και νερό. // Δροσισέ μου το 
μέτωπο… // Δεν ξέρω αν κρυώνω ή αν λιώνω από τη ζέστη! // Σιμόνη, 
φέρε μου χαρτί. // Στο Γαλλικό Έθνος πρέπει να γράψω διακήρυξη.  
Σιμόνη: Ορίστε τα χαρτιά σου, Ζαν Πωλ (σπρώχνει κοντά του το σανίδι 
με τα χαρτιά)   
Μαρά: Πού είναι η πένα μου; Πού είναι το μελάνι;  
Σιμόνη: Εδώ, όπως πάντα, Ζαν Πωλ.  
Μαρά: Αχ, πόσα ψέματα κυκλοφορούν για το ιδανικό το Κράτος! // Λες 
κι οι πλούσιοι θα δέχονταν με χαρά // να παραδώσουν το βιός τους 
θεληματικά.  
Κορυφαία: Μην πιστεύετε ότι θα τους κάνετε να λυγίσουνε αλλιώς, // 
παρά μονάχα με τη βία. 11η Διαφάνεια  
Κορυφαίος: Μην ξεγελιέστε όταν ακούτε ότι η Επανάστασή μας πνίγηκε 
// ή όταν σας λένε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα.   
Κορυφαία: Κι αν δεν βλέπετε πια τόση μιζέρια // είν’ επειδή την 
κρύβουνε. // Κι αν κερδίζετε χρήματα και μπορείτε ν’ αγοράσετε κάτι απ’ 
τα καλά, // όλα τούτα είναι απάτη εκείνων που έχουν από εσάς πιο πολλά. 
Κορυφαίος: Μην τους πιστεύετε όταν στην πλάτη σάς χτυπάνε φιλικά // 
και λένε ότι δεν υπάρχει πλέον καμία μεταξύ σας διαφορά, // γι’ αυτό και 
δεν αξίζουν οι φιλονικίες. // Γιατί ίσα – ίσα τότε βρίσκονται στης δύναμής 
τους το αποκορύφωμα. // Μεσ’ τους καινούριους πύργους τους από 
μάρμαρο κι ατσάλι, // έχοντας ολόκληρο τον κόσμο ξεγυμνώσει πάλι // με 
πρόφαση ότι διαδίδουνε πολιτισμό.   
Κορυφαία: Φυλαχτείτε! // Γιατί άμα παραστεί ανάγκη // το χρυσάφι τους 
να υπερασπισθείτε πάλι // εσάς θα στείλουν σε πολέμους. // Όπου  τα  όπλα  
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τους // με τη γοργή εξέλιξη της πουλημένης επιστήμης // όλο πιο άγρια θα 
χτυπούν // και μυριάδες από σας θα ξεκληριστούν. 12η Διαφάνεια  
Κορυφαίος: Εσύ, λοιπόν, Μαρά, έτσι γδαρμένος και πρησμένος // στον 
κόσμο της μπανιέρας σου αποκαμωμένος // πιστεύεις ότι μπορεί 
δικαιοσύνη να υπάρξει // και να ’μαστε όλοι ίσοι και υπεύθυνοι στην 
πλάση; // Πιστεύεις ότι όλοι οι άνθρωποι δείχνουν παντού τις ίδιες 
ικανότητες // και ότι κανείς δεν θέλει να ’ναι καλύτερος απ’ τους άλλους, 
// κατά πως λέει το παλιό τραγούδι;  
Κορυφαία: Ο ένας ειν’ ζαχαροπλάστης μέγας. // Κι ο άλλος είναι τέλειος 
κομμωτής. // Ετούτος ειν’ σπουδαίος ράφτης. // Κι εκείνος ειν’ σπαθί 
πεταλωτής. // Κάποιος τα πιο ωραία γάντια κάνει // και κάποιος άλλος τους 
πιο νόστιμους μεζέδες. // Αυτός εκεί ειν’ άσσος στα διαμάντια // και 
τούτος ΄δω στους γυναικείους κορσέδες. // Εκείνου η σαμπάνια είναι 
μούρλια // κι αυτή έχει τα πιο σφιχτά καπούλια.  
Κορυφαίος: Θαρρείς // ότι θα γίνονταν ευτυχισμένοι // αν τους αρνιόσουν 
το δικαίωμα να ’ναι οι καλύτεροι; // Κι αν ολοένα σπάγανε τα μούτρα τους 
στον τοίχο της ισότητας; // Θαρρείς ότι μπορείς τους ανθρώπους να 
ενώσεις, // ενώ βλέπεις ότι και οι λιγοστοί // που ξεσηκώθηκαν να φέρουν 
την ισότητα μαλλιοτραβιούνται // και για μικροπράματα θανάσιμα 
μισιούνται; 13η Διαφάνεια  
Μαρά: Δεν είναι τούτα μικροπράματα. // Είναι αρχή και νόμος // στην 
πορεία της Επανάστασης // ν’ αφανίζονται οι μικρόψυχοι κι οι 
καιροσκόποι. // Δεν μπορούμε να χτίσουμε // αν δεν γκρεμίσουμε τα πάντα 
ως τα θεμέλια. // Όσο κι αν τούτο μοιάζει φοβερό // σε ’κείνους που 
στρογγυλοκάθονται μεσ’ τη χορτάτη ικανοποίησή τους // τυλιγμένοι στο 
χοντρό μανδύα της ηθικής τους. // Ακούστε τους! // Ακούστε τους πίσω 
απ’ τους τοίχους πώς ψιθυρίζουν και συνωμοτούν. // Κοιτάχτε πώς παντού 
παραμονεύουν, // περιμένοντας την ευκαιρία να χτυπήσουν.  
Κορυφαία: Τι τρέχει; // Πού μας πάνε αυτοί που κυβερνάνε; // Θα ’θελα 
να μου πούνε // γιατί όλο μας χτυπούνε; // Μας λέγανε με χάχανα //  
τελειώσανε τα βάσανα. // Όμως ξανά η μιζέρια // μας παραλύει τα χέρια. 
// Τον βασιλιά σχολάσαμε. // Τους καλογέρους όλους πιάσαμε. // Οι 
ευγενείς είναι στο χώμα. // Άραγε, τι καρτερούμε ακόμα;  

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 5: Ο εφιάλτης του Μαρά / Η προφητεία του Ζακ Ρου 

Σκηνικό: Εντελώς αφαιρετικό, με μόνο στοιχείο μια μπανιέρα.  

Πρόσωπα: Μαρά, Σιμόνη, Ζακ Ρου, Κορυφαίος. 

Ο Μαρά μέσα στη μπανιέρα δέχεται τις περιποιήσεις της Σιμόνης 
Εβράρ, που προσπαθεί να τον ανακουφίσει από τον πυρετό του 
εκζέματος, αλλάζοντας συχνά κομπρέσες στο μέτωπό του.  

Μαρά (πετάγεται από τον ύπνο ταραγμένος): Σιμόνη, είδα έναν εφιάλτη, 
φοβερό.  
Σιμόνη: Ζαν Πωλ, ο ύπνος έκλεισε απαλά τα βλέφαρά σου // καθώς το 
κρύο νερό // σου δρόσιζε το μέτωπο. // Μα η ψυχή σου φλογισμένη απ’ 
τον πυρετό // τον ύπνο σου δεν έκανε υποφερτό. // Τι φοβερό είδες λοιπόν; 
14η Διαφάνεια  
Μαρά: Είδα ότι τραντάχτηκε συθέμελα ο τόπος // από ένα κάρο που αντί 
για άλογα το σέρναν ένας Άντρας και μια Γυναίκα, // ίδιοι στην όψη ο 
πατέρας κι η μητέρα μου, // που με διαπόμπευαν. // Πάνω στο κάρο 
συρφετός. // Μια παρέλαση παλιάτσων. // Μια συμμορία επισκόπων, 
αξιωματούχων και παραχαρακτών, // όλοι τους έτοιμοι να χτίσουν το 
καινούριο τους βασίλειο // και να φωνάξουν: // ‘’Γαλλία’’!!! // ‘’Μεγαλείο 
της Γαλλίας’’!!! // Και ’σεις σκουλήκια, // μπροστά του χαμωσέρνεστε.  
Ζακ Ρου: (Ακούγεται απ’ έξω) Αλίμονο στον εκλεκτό που τολμά // και 
ρίχνεται ενάντια στα σύνορα και στους φραγμούς // για να τα ξεπεράσει 
και να τα γκρεμίσει! // Αλίμονο στον εκλεκτό // που πασχίζει να πλατύνει 
τη φαντασία του ανθρώπου! // Ολούθε τόνε σταματούν και τόνε 
κοροϊδεύουν // οι αγκυροβολημένοι στις παλιές τις θέσεις και στις 
προλήψεις.  
Κορυφαίος: Τούτα τα λόγια του Ζακ Ρου μοιάζουν με προφητεία 
φρικτή!!!  

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 6: Η Εθνοσυνέλευση 

Σκηνικό: Εντελώς αφαιρετικό, με μόνο στοιχείο μια μπανιέρα.  

Πρόσωπα: Μαρά, Σιμόνη, Κορυφαίος, Κορυφαία, Ζακ Ρου. 

Ο Μαρά μέσα στη μπανιέρα δέχεται τις περιποιήσεις της Σιμόνης 
Εβράρ, που προσπαθεί να τον ανακουφίσει από τον πυρετό του 
εκζέματος, αλλάζοντας συχνά κομπρέσες στο μέτωπό του.  

15η Διαφάνεια 

Μαρά: Σιμόνη, πού είναι τα παλιά μου τα χειρόγραφα // κι ο λίβελός μου 
για τις αλυσίδες της σκλαβιάς;  
Σιμόνη: Ζαν Πωλ, άσε τα γραφτά. // Θα σε πεθάνουν.  
Μαρά: Θέλω να τα δω, δώσ’ τα μου. // Θα τα χρειαστώ στην 
Εθνοσυνέλευση για να πείσω το λαό // ποιον πρέπει να ψηφίσει για Ύπατο. 
Κορυφαία: Κάτω ο Μαρά! Αφαιρέστε του το λόγο!  
Κορυφαίος: Ακούστε τον, έχει δικαίωμα να μιλήσει!  
Κορυφαία: Ζήτω ο Ροβεσπιέρος! Ζήτω ο Νταντόν!  
Μαρά: Πολίτες // πληρεξούσιοι της Εθνοσυνέλευσης. // Η χώρα μας 
κινδυνεύει. // Απ’ όλη την Ευρώπη // στρατοί χυμάνε στα σύνορά μας // 
οδηγημένοι από εκμεταλλευτές // που τσακώνονται από τώρα για τα 
λάφυρα. // Και ’μεις τι κάνουμε; Ο υπουργός μας των στρατιωτικών // 
πούλησε για όφελός δικό του στο εξωτερικό // το στάρι που προοριζόταν 
για το δικό μας το στρατό. // Κι έτσι το στάρι μας ταΐζει τώρα // τους 
στρατούς που πολεμάνε εναντίον μας.  
Κορυφαίος: Ψέματα! Πετάξτε τον έξω!  
Μαρά: Ο στρατάρχης μας Ντυμουριέ // λιποτάχτησε στον εχθρό. // Οι πιο 
πολλοί απ’ τους στρατηγούς μας // γλυκοκοιτάν τους εμιγκρέδες // και 
καρτερούν τη μέρα // που θα μπορέσουν να ξαναρχίσουν μαζί τους τις 
κομπίνες.  
Κορυφαία: Στην καρμανιόλα! // Έξω ο Μαρά! // Δημοκόπε! // Ψεύτη! 
Κορυφαίος: Ζήτω ο Μαρά!  
Μαρά: Ο έμπιστός μας στα οικονομικά // κύριος Καμπόν // χώνει στις 
τσέπες του περιουσίες ολόκληρες // με ψεύτικα χρεόγραφα // και 
τυπώνοντας μπανκανότες // φτάνει τον πληθωρισμό σε ύψη αθεώρητα. 
Κορυφαία: Ζήτω το ελεύθερο εμπόριο!  
Μαρά: Κι ακούω να  λένε  //  ότι  ο  πανούργος  τραπεζίτης  Περρεγκό // 
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παρέα με τους Εγγλέζους // διευθύνει μεσ’ απ’ τα οχυρωμένα υπόγειά του 
// δίχτυ κατασκοπείας εναντίον μας.  
Κορυφαίος: Αναίσχυντες συκοφαντίες // για έναν ιππότη της Λεγεώνας 
της Τιμής // που ο Ναπολέων τον διόρισε διευθυντή στην Τράπεζα της 
Γαλλίας. // Φτάνει Μαρά! // Βουλώστε του το στόμα!  
Κορυφαία: Κι άλλο, κι άλλο! // Ζήτω ο Μαρά!  
Μαρά: Ο λαός δεν μπορεί ν’ αγοράσει πια ψωμί. // Κάθε ψίχουλο κοστίζει 
χρυσάφι. // Οι στρατιώτες μας περπατάνε με κουρέλια. // Ένας καινούριος 
εμφύλιος εξαπολύθηκε απ’ την αντεπανάσταση // κι εμείς τι κάνουμε; // 
Ως τώρα // ούτε ένα στρέμμα απ’ τα κτήματα του κλήρου δεν δόθηκε 
στους ακτήμονες. // Χρόνια και χρόνια φωνάζω // και προτείνω να τα 
χωρίσουμε σε μερίδια // και να μοιράσουμε γεωργικά εργαλεία και 
σπόρους. // Κι ακόμα δεν είδαμε τα κοινοτικά εργαστήρια // που θα 
στήνονταν μεσ’ στ’ αρχοντικά και τα μοναστήρια. // Όποιος έχει δουλειά 
// δουλεύει μόνο για τους μεσίτες, τους χρηματιστές και κερδοσκόπους. // 
Πολίτες! // Πολεμήσαμε, λοιπόν, για την ελευθερία εκείνων // που τώρα 
πάλι μας εκμεταλλεύονται;  
Κορυφαίος: Πάψε! // Βγάλτε τον έξω!  
Κορυφαία: Αφήστε τον να μιλήσει!  
Μαρά: Η χώρα μας κινδυνεύει. // Μιλάμε για τη Γαλλία. // Μα για ποιον 
ειν’ η Γαλλία; // Μιλάμε για ελευθερία. // Μα για ποιον είναι η ελευθερία; 
// Πληρεξούσιοι της Εθνοσυνέλευσης! // Δεν θα λυτρωθείτε ποτέ απ’ το 
παρελθόν σας. // Δεν θα καταλάβετε ποτέ σε πόσο τεράστιες ανατροπές 
βρεθήκατε. // Γιατί δεν υπάρχουν χιλιάδες θέσεις σ’ αυτή τη Συνέλευση // 
για να μπορούνε όσοι θέλουν ν’ ακούνε ό,τι γίνετε εδώ μέσα;;;  
Κορυφαίος: Τι γυρεύει αυτός με τις φλυαρίες του; // Θέλει να ξεσηκώσει 
πάλι το λαό; // Κοιτάχτε ποιοι αποτελούν το ακροατήριό του. // Πλύστρες, 
πορτιέρισσες, κεντήστρες, // που μείνανε χωρίς δουλειά. // Και ποιους έχει 
με το μέρος του; // Χασομέρηδες, σουλατσαδόρους και παράσιτα // που 
τριγυρνάν στα βουλεβάρτα // και χαζολογάν στα καφενεία. // Απόφοιτους 
των φυλακών. // Δραπέτες των τρελοκομείων. // Μ’ αυτούς θέλει να 
κυβερνήσει τη χώρα μας;   
Μαρά: Ψεύτες! // ψεύτες! // Μισείτε τον Λαό!  
Κορυφαία: Ζήτω ο Μαρά!  
Μαρά: Πάντα θα βλέπετε τον λαό // σαν μια άπλαστη κι άμορφη μάζα // 
γιατί   ζείτε   μακριά   απ’   αυτόν.   //   Αφεθήκατε   να  σας  παρασύρει  η  
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Επανάσταση // χωρίς να ’χετε ιδέα για τις βασικές αρχές της. // Όλη σας η 
φιλοδοξία είναι να μοιάσετε με τους πουντραρισμένους παλιανθρώπους, 
// τον Ντεκέρ, τον Λαφαγιέτ, τον Ταλλεϋράνδο // κι όλους τους άλλους, // 
όπως κι αν τους λένε. // Χρειαζόμαστε επιτέλους έναν αληθινό 
αντιπρόσωπο του Λαού // που να ’ναι αδιάφθορος κι αδέκαστος. // Που να 
του έχουμε εμπιστοσύνη. // Για την ώρα βρισκόμαστε σε διάλυση και 
χάος. // Είναι καλό αυτό. // Είναι το πρώτο στάδιο. // Μα τώρα, πρέπει να 
προχωρήσουμε στο δεύτερο. // Διαλέξτε κάποιον που θα υπερασπίσει τα 
συμφέροντά σας // και που θα κυβερνάει για σας, // μόνο για σας.  
Κορυφαίος: Τον Μαρά δικτάτορα! // Τον Μαρά στη μπανιέρα του! // Τον 
Μαρά στους υπονόμους! // Χάσου από ’δω! // Δικτάτορα των ποντικιών! 
Μαρά: ‘’Δικτάτορας’’! // Αυτή η λέξη πρέπει να σβήσει μια για πάντα. // 
Μισώ το καθετί που θυμίζει αφέντες και δεσπότες. // Μιλάω για έναν 
αρχηγό // που σε ώρα κρίσιμη…  
Κορυφαία: Θα σπρώξει τον κόσμο σε καινούριες δολοφονίες!   
Μαρά: Δεν δολοφονούμε, σκοτώνουμε από νόμιμη άμυνα. // Πολεμάμε 
για τη ζωή μας.  
Κορυφαίος: Ακούστε, // δείτε, // καταλάβετε τι γίνεται εδώ πέρα. // 
Ενωθείτε. // Χυμήξτε στους εχθρούς σας // Ξεπαστρέψτε τους. // Γιατί αν 
νικήσουνε αυτοί // κανένας σας δεν θα γλιτώσει // κι όλα όσα πετύχαμε θα 
παν χαμένα.  
Κορυφαία: Στεφανώστε τον Μαρά! // Ζήτω ο Λαός! // Ζήτω η Ελευθερία! 
// Ζήτω ο Μαρά!   
Κορυφαίος: Να δοκιμάσουμε κι εμείς καμιά φορά λιγάκι // όπως οι 
πλούσιοι // φασιανό και τρούφες με καϊμάκι!   
Ζακ Ρου (Ακούγεται απ’ έξω): Δόλιε Μαρά! // Στη σκοτεινή σου την 
κρυψώνα // είσαι μπροστά από μας ολόκληρον αιώνα! // Κι ενώ απέξω 
αχολογά η καρμανιόλα // παραμορφώνονται τα λόγια σου όλα. // Και 
πνίγονται μέσα στο αίμα // όλες σου οι αλήθειες που θα σκότωναν το 
ψέμα! 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 7: Η Εκτέλεση του Μαρά 

Σκηνικό: Εντελώς αφαιρετικό, με μόνο στοιχείο μια μπανιέρα.  

Πρόσωπα: Μαρά, Σιμόνη, Κορνταί. 

Ο Μαρά μέσα στη μπανιέρα δέχεται τις περιποιήσεις της Σιμόνης 
Εβράρ, που προσπαθεί να τον ανακουφίσει από τον πυρετό του 
εκζέματος, αλλάζοντας συχνά κομπρέσες στο μέτωπό του.  

Μαρά (Ακούγεται το χτύπημα μιας πόρτας): Ποιος είναι έξω Σιμόνη; (Η 
Σιμόνη πηγαίνει έξω και βλέπει την Κορνταί) 16η Διαφάνεια  
Κορνταί (Χαμηλόφωνα): Ήρθα απ’ το Καέν να δώσω αυτό το γράμμα // 
όπου παρακαλώ να με δεχτεί ο Μαρά. // Είμαι δυστυχισμένη, // έχω λοιπόν 
το δικαίωμα // να γυρέψω τη βοήθειά του.   
Σιμόνη: Δεν θέλουμε επισκέψεις. // Θέλουμε την ησυχία μας. // Όποιος 
έχει κάτι να πει στον Μαρά // να του το γράψει.   
Κορνταί: Αυτό που έχω να του πω δεν γράφεται. // Πρέπει στον ίδιο να 
τω πω // κοιτώντας τον στα μάτια.  
Σιμόνη: Μια στιγμή… (έρχεται στον Μαρά)  
Μαρά: Ποιος είναι έξω, Σιμόνη;  
Σιμόνη: Μια κοπέλα μ’ ένα γράμμα απ’ το Καέν για σένα. // Επιμένει και 
πάλι να σε δει! // Μέχρι τώρα δεν της έχει επιτραπεί.  
Μαρά: Πες της να περάσει.  
Σιμόνη: Δεν πρόκειται ν’ αφήσω πια // κανέναν να σε δει! // Μονάχα 
συμφορές μας φέρνουν όλοι ετούτοι // που χτυπιούνται και παραπονούν-
ται. // Λες και δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις // μόνο να είσαι 
δικηγόρος και γιατρός κι εξομολογητής τους.  
Μαρά: Ασ’ την να μπει, Σιμόνη. // Κι άφησέ μας μόνους.  
Σιμόνη: Καλά λοιπόν! (Οδηγεί την Κορνταί στον Μαρά και βγαίνει)   
17η Διαφάνεια  
Κορνταί (πλησιάζει τον Μαρά, στέκεται όρθια μπροστά του και λέει 
χαμηλόφωνα): Είχαμε κάποτε, Μαρά // το ίδιο το ιδανικό // που 
ονειρεύτηκε ο μεγάλος μας Ρουσσώ! // Μα δεν μπορέσαμε να δώσουμε τα 
χέρια. // Γιατί οι ίδιες λέξεις όπου λέγαμε // άλλο είχανε νόημα για σένα // 
κι άλλο για μένα. // Καθένας μας τη Λευτεριά ποθούσε. // Αλλά για σένα 
η Λευτεριά περνούσε μεσ’ από πτώματα βουνό. // Για Ομόνοια  μιλούσαμε  
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κι οι δυο. // Αλλά μας έδειξες σε λίγα χρόνια // τι εσήμαινε για σένανε 
Ομόνοια. // Για τούτο εγώ η αδερφοποιτή σου // χρέος μου κάνω τη θανή 
σου.  
Μαρά: Μίλα μου πιο καθαρά. // Δεν σε καταλαβαίνω // Έλα πιο κοντά. 
Κορνταί: Μαρά, έχω μια αποστολή // που πρέπει να εκτελέσω.  
Μαρά: Ποια είσαι; // Τι θέλεις;  
Κορνταί: Θέλω να σου πω τα ονόματα των ηρώων μου. // Ωστόσο δεν 
τους προδίδω // γιατί είσαι κιόλας πεθαμένος! // (Βγάζει το μαχαίρι από 
το στήθος, το σηκώνει ψηλά και το βυθίζει κάτω από την καρδιά του 
Μαρά) Σκοτώνω ένανε // χιλιάδες για να σώσω // κι από τις αλυσίδες τους 
// να τους ελευθερώσω. 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 8: Η συνέχεια και το τέλος της Επανάστασης 

Σκηνικό: Η σκηνή παίζεται μπροστά από την κλειστή αυλαία. 

Πρόσωπα: Κορυφαία, Κορυφαίος.  
18η Διαφάνεια 

Κορυφαία: Και τώρα αγαπητοί μας θεατές // θα σας πούμε τι έγινε μετά 
από τη δολοφονία του Μαρά // που έτσι κι αλλιώς το ξέρετε καλά.  
Κορυφαίος: Θρασομανούσε η μάχη στη Βανδέα. // Τσακίζαν οι δικοί μας 
τα σκυλιά του βασιλέα. // Κι ό,τι μας δίδαξε ο Μαρά όσο ζούσε // το ’χαμε 
κάνει πίστη μας και νόμο. // Κι οι μούρες των εχθρών μας τρώγαν χώμα. 
Κορυφαία: Στη Λυών και στη Νάντη δεν γλίτωσε ρουθούνι // και κάθε 
σπίτι κάψαμε που μένανε σπιούνοι.  
Κορυφαίος: Κι η τρίχρωμη σημαία μας δεν άργησε να φτάσει στην 
προδότρα την Τουλώνα… // Κι ήταν μαζί μας κάποιος που μας οδηγούσε 
στις πιο μεγάλες νίκες του αιώνα. 19η Διαφάνεια  
Κορυφαία: Τώρα πια, τόσο γενναία προχωρούμε // που και τους δικούς 
μας τιμωρούμε // όπως μας το ’πε ο Μαρά: // “Για να ’ρθει η καινούρια 
τάξη // πρέπει να λείψουν οι δειλοί και οι ανάξιοι”.  
Κορυφαίος: Μα πώς μπερδεύτηκαν έτσι όλα τώρα; // Μαζί με τους 
αρχόντους παν’ στην καρμανιόλα // κι οι Γιακωβίνοι οι πιο πιστοί μας // 
και μπρος στης γκιλοτίνας το λεπίδι // αριστοκράτες – γιακωβίνοι είν’ όλοι 
ίδιοι.  
Κορυφαία: Και τώρα στέκουμε και απορούμε // τι πάει όλ’ αυτά να πούνε. 
// Πάντα ο ένας τον άλλον θα κρεμάει; // Αυτοί που τη μια μέρα κυβερνάνε 
// και καμαρώνουν μεσ’ την παραζάλη τους // πρέπει να χάνουνε την άλλη 
μέρα το κεφάλι τους;  
20η Διαφάνεια  
Κορυφαίος: Μα τώρα έχουμε αρχηγό // τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη τον 
Στρατηγό // που μας τάζει αιώνια ειρήνη // και στα οπλοστάσια δουλειά 
μάς δίνει.. // Και για της Επανάστασης τη χάρη // δέχτηκε και κάποιον 
επιπλέον τίτλο να πάρει. // Κι έτσι βαφτίστηκε «αυτοκράτωρ Ναπολέων». 
Κορυφαία: Αυτό είναι θέατρο μια φορά! // Με αυλικούς, στρατάρχες και 
ρηγάδες. // Χάσκουμε και η κοιλιά μας παίζει ταμπουρά…   
Κορυφαίος: Αλλά, μας ευλογάνε οι παπάδες!!! 
 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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Οι διαφάνειες που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της Παρουσίασης 
 
 

1η διαφάνεια 
  

 
 
 
 

2η διαφάνεια 
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3η διαφάνεια 

  

 
 
 
 

4η διαφάνεια 
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5η διαφάνεια 
  

 

 

 

 

6η διαφάνεια 
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7η διαφάνεια 

  

 

 

 

 
8η διαφάνεια 
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9η διαφάνεια 

  

 

 

 

 
10η διαφάνεια 
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11η διαφάνεια 

  

 

 

 

 
12η διαφάνεια 
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13η διαφάνεια 

  

 

 

 

 
14η διαφάνεια 
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15η διαφάνεια 

  

 

 

 

 
16η διαφάνεια 
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17η διαφάνεια 

  

 

 

 

 
18η διαφάνεια 
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19η διαφάνεια 

  

 

 

 

 

20η διαφάνεια 
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Παράθεμα 1α 
 

Γαλλική Επανάσταση 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 
Η Γαλλική Επανάσταση 
(γαλλικά: Révolution françai-
se, προφέρεται: [ʁevɔlysjɔ̃ 
fʁɑ̃sɛːz]) ήταν περίοδος μεγά-
λων κοινωνικών και πολιτικών 
αναταραχών στη Γαλλία, που 
διήρκεσε από το 1789 έως το 
1799. Aνέτρεψε τη μοναρχία, 
καθιέρωσε μια μορφή δημο-
κρατίας, πέρασε από περι-
όδους βίαιων πολιτικών 
ταραχών, και κατέληξε σε μια 
δικτατορία υπό τον Ναπολέον-
τα. Πολλές από τις αρχές της 
επανάστασης μεταδόθηκαν 
προς τη Δυτική Ευρώπη και 
πέρα από αυτή. Εμπνευσμένη 
από φιλελεύθερες και ριζο-
σπαστικές ιδέες, η επανά-
σταση άλλαξε ριζικά την 
πορεία της σύγχρονης ιστο-
ρίας, προκαλώντας παγκοσμί-
ως μείωση των απόλυτων 
μοναρχιών και αντικατάστασή 
τους από δημοκρατίες. [1]  
 
Μέσω μιας σειράς πολέμων 
που συνέβησαν κατά την 
επανάσταση, προκλήθηκε ένα 
κύμα παγκόσμιων συγκρού-
σεων που εκτεινόταν από την 
Καραϊβική έως τη Μέση 
Ανατολή. Ιστορικοί θεωρούν 
την επανάσταση ως ένα από τα 
πιο σημαντικά γεγονότα στην 
ιστορία της ανθρωπότητας. 
[2][3][4]  
 
Κατά την ορθόδοξη άποψη 
που ήταν η κυρίαρχη μέχρι τα 
μέσα του 20ου αιώνα, η 
επανάσταση οργανώθηκε από 
την ανερχόμενη αστική τάξη 
(Bourgeoisie), η οποία εμ-
πνευσμένη από τα κηρύγματα των Διαφωτιστών και με κεντρικό σύνθημα  το  τρίπτυχο 

Γαλλική Επανάσταση 

 
Άλωση της Βαστίλης, 14 Ιουλίου 1789 

Χρονολογία 1789-1799 

Τόπος Γαλλία 

Έκβαση 

 Κατάργηση της γαλλικής 

μοναρχίας 

 Ίδρυση κοσμικής δημοκρατί-  ας, 

που έγινε όλο και πιο αυ-ταρχική  

και μιλιταριστική 

 Ριζική κοινωνική αλλαγή, με βάση 

τον φιλελευθερισμό και άλλες 

αρχές του Διαφωτισμού 

 Άνοδος του Ναπολέοντα 

Βοναπάρτη 

 Ένοπλες συγκρούσεις με τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες 

Αντιμαχόμενοι 

Βασίλειο της 
Γαλλίας 

Γαλλική 
Δημοκρατία 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-Linda_S_2004-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-Joel_Colton_1978_p._341-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-Ferenc_Fehér_1990_pp._117-30-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
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«Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη», θέλησε να βελτιώσει την υπάρχουσα μοναρχία 
μετατρέποντάς την σε συνταγματική και όχι να την καταργήσει. Στην πορεία όμως, η 
μοναρχία καταργήθηκε και μετά από περιόδους τρομοκρατίας αλλά και οργάνωσης 
δίκαιου κράτους, η νεοσύστατη Δημοκρατία καταλύθηκε από τον Ναπολέοντα Α΄ 
Βοναπάρτη. 
 
Στη νεώτερη εποχή, και ειδικά γύρω από τον εορτασμό των 200 ετών της 
Επανάστασης, αναπτύχθηκε μια "αναθεωρητική" ιστοριογραφία (κυρίως από 
αγγλοσάξωνες συγγραφείς) που αμφισβητεί τον κοινωνικό, ταξικό και οικονομικό 
χαρακτήρα της. Για παράδειγμα, ο A. Gobban, στο έργο του "Ο μύθος της Γαλλικής 
Επανάστασης", θεωρεί ότι δεν υπήρξε μια επανάσταση αλλά μάλλον πολλές: μια 
επανάσταση των γραφειοκρατών εναντίον των διοικητικών δομών του Παλαιού 
Καθεστώτος, των ιδιοκτητών αγροτικής γης και των αστών καταναλωτών εναντίον της 
αγροτικής μεταρρύθμισης, των πόλεων εναντίον της επαρχίας και της επαρχίας 
εναντίον των πόλεων. Αυτά τα αντιφατικά και συχνά αλληλοεπικαλυπτόμενα 
κινήματα δεν παρήγαγαν κάποια σημαντικό κοινωνικό μετασχηματισμό ούτε 
σημαντικό «εκσυγχρονισμό», ούτε καν πολιτικές αλλαγές διαρκείας. Μετά από την 
αναταραχή, το τοπίο της πολιτικής και της κοινωνίας στη Γαλλία ήταν το 1815 περίπου 
ίδιο όπως και το 1789.[5] (βλέπε Ιστοριογραφία της Γαλλικής Επανάστασης.)  
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Δείτε επίσης 
 
Παραπομπές 
Πηγές 
Βιβλιογραφία 
Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 
Κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην προεπαναστατική Γαλλία 
 
Στα τέλη του 18ου αιώνα 
ήταν γενική στην Γαλλία η 
επιθυμία για αλλαγή του 
καθεστώτος. Παρ' όλη όμως 
τη μεταβολή στις ιδέες των 
ανθρώπων, η οργάνωση της 
Γαλλίας εξακολουθούσε να 
παραμένει στη μεσαιωνική 
μορφή της: διατήρηση των 
ταξικών διαχωρισμών του 
μεσαίωνα, μεγάλη συμ-
μετοχή των ευγενών στα 
κρατικά αξιώματα και 
γενικά στη διοίκηση, 
διάκριση δικαιωμάτων και 
υποτίμηση της ανθρώπινης 
αξίας. Οι Γάλλοι άρχισαν να 
αισθάνονται αφόρητη την 
κατάσταση. Νέες δυνά- 
μεις σχηματίστηκαν και 
προκάλεσαν τεράστια εξέ-
γερση. Η Γαλλική Επανά-
σταση ανέτρεψε το παλιό 
καθεστώς και είχε ανυ-
πολόγιστες συνέπειες στη 
ζωή και στις αντιλήψεις των 
ανθρώπων.  
 
Στη Γαλλία επικρατούσε το 
κυβερνητικό σύστημα της 
απόλυτης μοναρχίας όπως 
την εποχή του Λουδοβίκου 
ΙΔ΄. Ο βασιλιάς με λίγους 
ανώτερους λειτουργούς, που 
τους διάλεγε ο ίδιος, 
νομοθετούσε, όριζε τους φόρους και διέθετε όπως του άρεσε τον  δημόσιο  πλούτο.  Η 
 Γαλλία δεν είχε ενοποιηθεί τελείως. Οι νόμοι, η φορολογία, οι τρόποι συναλλαγής, τα 
μέτρα, τα σταθμά και το νόμισμα διέφεραν από περιοχή σε περιοχή. Αυτό προκαλούσε 
σύγχυση και εμπόδια στο εμπόριο(και γενικά στην ανερχόμενη αστική τάξη). Το 
καθεστώς, συνέχεια του μεσαιωνικού, βασιζόταν στην ανισότητα. Οι κάτοικοι της 
Γαλλίας διακρίνονταν στους προνομιούχους και στον κοινό λαό. Οι προνομιούχοι 
αποτελούσαν μικρή μειοψηφία, περίπου το 2% του πληθυσμού. Αλλά αυτοί   κατείχαν 
την περισσότερη γη,  είχαν όλα  τα  αγαθά, ζούσαν μια τρομερά σπάταλη και πλούσια  

Τμήμα μιας σειράς λημμάτων 

Ιστορία της Γαλλίας 

 

Προϊστορία [εμφάνιση] 

Αρχαία ιστορία [εμφάνιση] 

Πρώιμος μεσαίωνας [εμφάνιση] 

Μεσαίωνας [εμφάνιση] 

Πρώιμη νεότερη [εμφάνιση] 

19ος αιώνας [εμφάνιση] 

20ός αιώνας [εμφάνιση] 

Ιστορία 

 Γαλλία 

 Π Σ Ε 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%94%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_(%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82#Αρχαία_ιστορία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armoiries_r%C3%A9publique_fran%C3%A7aise.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
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ζωή και κυβερνούσαν τον τόπο. Δύο τάξεις, ο κλήρος και οι ευγενείς, αποτελούσαν 
τους προνομιούχους.  
 
Στον κλήρο ανήκαν 130.000 άτομα. Ο ανώτερος κλήρος (επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, 
ηγούμενοι) αριθμούσε 5-6 χιλιάδες ανθρώπους, εφοδιασμένους με πλούσια 
εισοδήματα. Ο κατώτερος κλήρος είχε πενιχρές αποδοχές και ζούσε όπως ο φτωχός 
λαός. Περίπου 400.000 ευγενείς ζούσαν από εισοδήματα και αργομισθίες. Μολαταύτα, 
στον 18ο αιώνα εμφανίζονταν εξαιρετικά απαιτητικοί. Απέκλειαν από τα ανώτερα 
αξιώματα και τις προσοδοφόρες θέσεις όσους είχαν κατώτερη προέλευση, δηλαδή 
τους μη ευγενείς.  
 
Ο μεγάλος όγκος του λαού βρισκόταν απέναντι από τη μειονότητα αυτή των 
προνομιούχων. Όλοι οι λαϊκοί άνθρωποι ονομάζονταν συνεκδοχικά με μια μεσαιωνική 
ονομασία: Tiers Etat, Τρίτη τάξη. Καλλιεργητές της γης και αστοί (έμποροι και 
επαγγελματίες των πόλεων) αποτελούσαν την τάξη αυτή.  
 
Αίτια της επανάστασης 
 
Γενικά 
 
Η επανάσταση είχε πολλά αίτια,από τα οποία τα σημαντικότερα είναι τα εξής:  
 
Η φιλοσοφία του Διαφωτισμού κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα προπαγάνδιζε μία 
αποστροφή κατά της απόλυτης μοναρχίας. Οι αντιλήψεις είχαν αρχίσει να στρέφονται 
προς ένα δημοκρατικό ιδεώδες, τα ανθρώπινα και τα αστικά δικαιώματα, το κοσμικό 
κράτος καθώς και την πίστη στη λογική. Αυτή η φιλοσοφία έπαιρνε την εξουσία από 
τον μονάρχη και τον κλήρο. Σ' αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο, βρήκαν απήχηση οι ιδέες 
του κλασικού φιλελευθερισμού. Επίσης, η μασονική ιδεολογία και το παράδειγμα της 
μετριοπαθούς αγγλικής μοναρχίας είχαν σημαντική επιρροή στους επαναστάτες. 
Μερίδα της σύγχρονης (21ου αιώνα) ιστοριογραφίας δεν θεωρεί ότι ο διαφωτισμός 
ήταν αίτιο της επανάστασης (βλ. παρακάτω). 
 
Η ενίσχυση της αστικής τάξης: Οι δύο πρώτες τάξεις, ο κλήρος και οι ευγενείς 
μοιράζονταν ως τότε την πολιτική δύναμη. Οι αστοί, οι φτωχοί εργαζόμενοι των 
πόλεων και οι αγρότες δεν είχαν κανένα δικαίωμα στην εξουσία, παρόλο που η αστική 
τάξη κατείχε πρωταρχικό ρόλο στη λειτουργία της οικονομίας. 
 
Η οικονομική κρίση: Το γαλλικό κράτος ήταν στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής. 
Η Γαλλία αναμείχθηκε ενεργά στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας (1775 - 
1783). Παρότι κατόρθωσε να κερδίσει την Αγγλία, το οικονομικό βάρος ήταν τέτοιο 
που την οδήγησε σε χρεοκοπία. Επιπλέον, το 1789 η τιμή του ψωμιού αυξήθηκε 
δραματικά, λόγω της άσχημης σοδειάς του 1788 και του 1789 και του βαρύτατου 
χειμώνα του 1788 - 1789. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν ως και 60%, ενώ ο μισθός 
των αγροτών μόνο 20%, κάτι το οποίο προκάλεσε μεγάλη πείνα. Μάλιστα έχει 
υπολογιστεί ότι την άνοιξη του 1789 το 1/3 του γαλλικού πληθυσμού μαστιζόταν από 
την πείνα. Όλα αυτά οδήγησαν σε έντονη κοινωνική αναταραχή που εκδηλώθηκε με 
ληστρικές πράξεις και εξεγέρσεις. 
 
Η κρίση του φεουδαρχικού συστήματος: η παραδοσιακή φεουδαρχική κοινωνική 
κατανομή που ίσχυε από τον Μεσαίωνα στη  Γαλλία  άρχισε  να  παρακμάζει.  Ενώ  οι  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1775
https://el.wikipedia.org/wiki/1783
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1789
https://el.wikipedia.org/wiki/1788
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
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ευγενείς απολάμβαναν μεν πολλά προνόμια, δεν μπορούσαν να ενεργήσουν πολιτικά 
υπό την απολυταρχία, καθώς μόνο ο βασιλιάς είχε πολιτική εξουσία. Ο Έρικ 
Χομπσμπάουμ θεωρεί την Επανάσταση ως «απόπειρα της αριστοκρατίας να 
ανακαταλάβει το κράτος».[6] 

 
Φιλοσοφία του Διαφωτισμού 
 
Από τα μέσα του 18ου αιώνα η επίδραση της διαφωτιστικής κριτικής στην κοινωνία 
ήταν μεγάλη. Πολλοί ευγενείς έπαψαν να πιστεύουν πια στα απαρχαιωμένα προνόμια. 
Τα σαλόνια, τα περιοδικά, οι χώροι συγκεντρώσεων και οι μασονικές στοές έγιναν 
φορείς της ολοένα αυξανόμενης δυσαρέσκειας κατά της απόλυτης μοναρχίας. Η 
φιλοσοφία του Διαφωτισμού έκανε λόγο για τα ατομικά δικαιώματα,για ελευθερία και 
ισότητα, έννοιες που ως τότε ήταν άγνωστες κάτω από τον ζυγό του απολυταρχικού 
καθεστώτος. Κατά τον σύγχρονο ιστορικό Jean-Clement Martin, ο διαφωτισμός δεν 
αποτέλεσε αίτιο της επανάστασης (ο ίδιος αμφισβητεί και ότι η πραγματική 
επανάσταση άρχισε το 1789, χαρακτηρίζοντας τα αρχικά γεγονότα "εξέγερση"). 
Θεωρεί ότι η επανάσταση έδωσε μια ενότητα στον Διαφωτισμό με τη συμβολική 
κίνηση της ταφής του Βολταίρου στο Πάνθεον το 1791. Η αντιπαράθεση Παλαιού 
καθεστώτος και "Φώτων" (Διαφωτισμού) είναι ένας ισχυρός ιστορικός μύθος, ο δε 
όρος "Διαφωτισμός" χρησιμοποιήθηκε εκ των υστέρων σε πολλές χώρες από τους 
διανοούμενους για να δώσει μια ιδεολογική ενότητα στα αιτήματα αλλαγής.[7]  
 
Οι άθλιες συνθήκες που ζούσαν οι αστοί 
 
Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα άρχισε να σχηματίζεται μέσα στην τρίτη τάξη, την 
κατώτερη, ένα νέο κοινωνικό στρώμα. Από εμπόρους, τραπεζίτες, υπαλλήλους και 
βιομηχάνους επιχειρηματίες γεννήθηκε η αστική τάξη.  
 
Για τη γαλλική οικονομία η αστική τάξη είχε μεγάλη σημασία. Στους ευγενείς ήταν 
απαγορευμένο να ασχολούνται με εμπόριο και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που 
απέφερε κέρδη, ενώ και από τους φτωχούς αγρότες που υπέφεραν κάτω από τον 
μερκαντιλισμό (μονοπώλιο) δεν μπορούσαν να εισπράξουν τίποτε. Έτσι ως συνέπεια 
ο κατώτερος κλήρος φτώχαινε. Το οικονομικό βάρος έπεφτε καθαρά στους 
μεγαλοαστούς.  
 
Από την άλλη μεριά οι ευγενείς διατήρησαν την πολιτική τους θέση. Ήταν 
απαλλαγμένοι από κάθε είδους φορολογία και μόνο αυτοί είχαν πρόσβαση στις 
δημόσιες υπηρεσίες. Επειδή οι μεγαλοαστοί δεν είχαν αυτό το δικαίωμα, άρχισε να 
δημιουργείται μια παραφωνία ανάμεσα στη μεγάλη οικονομική τους σημασία και την 
πολύ μικρή πολιτική τους δύναμη.  
 
Αυτό είχε ως συνέπεια να μεγαλώσει η δυσαρέσκεια των μεγαλοαστών προς το 
απολυταρχικό κυβερνητικό σύστημα και τον βασιλιά τον ίδιο. Εν τω μεταξύ οι αστοί 
απέκτησαν συνείδηση του εαυτού τους και προσπάθησαν να ξεχωρίσουν από τις άλλες 
κοινωνικές τάξεις. Έτσι συγκεντρώνονταν σε συναθροίσεις συζητώντας τα έργα του 
Βολταίρου, το δημοκρατισμό στην Αγγλία, τις απόψεις του Μοντεσκιέ σχετικά με τον 
διαχωρισμό των εξουσιών και τη γνώμη του Ρουσσώ για την αυτονομία του λαού.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BD_(%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8E


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 54 

Η απήχηση των ιδεών του Τζον Λοκ στη γαλλική αστική τάξη μπορεί εύκολα να 
κατανοηθεί. Η θεωρία του για τα φυσικά δικαιώματα, τις περιορισμένες κρατικές 
εξουσίες, το δικαίωμα αντίστασης στην τυραννία και σθεναρής υπεράσπισης της 
ιδιοκτησίας αντανακλούσαν τις αξίες αυτού του τμήματος της γαλλικής κοινωνίας.  
 
Κατά μία σύγχρονη άποψη, στο γενικότερο πλαίσιο της αναθεώρησης της ιστορίας της 
Επανάστασης, ο ρόλος της μπουρζουαζίας (Bourgeoisie) ως επαναστατικής μεσαίας 
τάξης είναι μύθος. Κατά την ιστορικό Sarah Maza [1] η μπουρζουαζία, αντίστροφα 
από τη μαρξιστική αντίληψη, δεν έκανε την Επανάσταση αλλά δημιουργήθηκε από 
την Επανάσταση. Ενωρίτερα, από τα τέλη του 17ου αιώνα, η "μπουρζουαζία" υπήρχε 
ως όρος με διάφορες νομικές, ηθικές ή πολιτικές σημασίες (κάποιες αρνητικές). Ως 
οικονομικά και πολιτικά δραστήρια μεσαία τάξη κατασκευάστηκε από 
ιστοριογράφους και πολιτικούς μετά τη δεκαετία του 1820.[8] [9]  
 
Οικονομική κρίση 
 
Το φορολογικό σύστημα ήταν απαρχαιωμένο και είχε πολλές ελλείψεις. Από τον 
σημαντικότερο φόρο οι ευγενείς και ο κλήρος ήταν απαλλαγμένοι.[εκκρεμεί παραπομπή] Το 
κρατικό έλλειμμα του γαλλικού κράτους από το 1736 ως το 1789 αυξήθηκε σημαντικά, 
σε σημείο να κινδυνεύσει η Γαλλία με χρεοκοπία. Η υποστήριξη των αμερικανικών 
στρατευμάτων κατά των αγγλικών στον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας ήταν 
πλήγμα για τη γαλλική οικονομία, ακόμη και η σύναψη ειρήνης με την Αγγλία δεν 
έφερε κανένα ελαφρυντικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, η βιομηχανική Αγγλία κατέκλυσε 
τη γαλλική αγορά με φτηνά υφάσματα και άλλα βιομηχανικά είδη, με αποτέλεσμα η 
εθνική παραγωγή να βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση.Το φορολογικό σύστημα 
ήταν απαρχαιωμένο και είχε πολλές ελλείψεις. Από τον σημαντικότερο φόρο οι 
ευγενείς και ο κλήρος ήταν απαλλαγμένοι.[εκκρεμεί παραπομπή]  
 
Επιπλέον, η τρομερά σπάταλη και πολυτελής ζωή στο βασιλικό ανάκτορο των 
Βερσαλλιών κατανάλωνε το 20% του γαλλικού προϋπολογισμού. Οι γιορτές, οι 
δεξιώσεις και τα πανάκριβα ρούχα ήταν εις βάρος της γαλλικής οικονομίας αλλά και 
του φτωχού λαού που πέθαινε από την πείνα. Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα μόνη 
ξόδευε 15.000 λίβρες, σημερινό ποσό 70.000 ευρώ, τον μήνα για κοσμήματα, 
κομμώσεις και μόδα.Το φορολογικό σύστημα ήταν απαρχαιωμένο και είχε πολλές 
ελλείψεις. Από τον σημαντικότερο φόρο οι ευγενείς και ο κλήρος ήταν 
απαλλαγμένοι.[εκκρεμεί παραπομπή]  
 
Επίσης, η αγροτική και βιομηχανική κρίση την δεκαετία του 1780 μεγέθυνε τη γενική 
δυσαρέσκεια και τόσο η έκρηξη του ισλανδικού ηφαιστείου Λάκι το 1783 που οδήγησε 
σε καταστροφή της σοδειάς τη περίοδο 1785-87 όσο ο πολύ βαρύς χειμώνας του 1788-
1789 ανέβασε τις τιμές του ψωμιού με αποτέλεσμα να πεθάνουν πολλοί από την 
πείνα.Το φορολογικό σύστημα ήταν απαρχαιωμένο και είχε πολλές ελλείψεις. Από τον 
σημαντικότερο φόρο οι ευγενείς και ο κλήρος ήταν απαλλαγμένοι.[εκκρεμεί παραπομπή] 

 
Εξέλιξη των γεγονότων 
 
Κύριο λήμμα: Χρονολόγιο της Γαλλικής Επανάστασης 
 
Γενική ανασκόπηση 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%BF%CE%BA
https://web.archive.org/web/20140605052322/http:/www.history.northwestern.edu/people/documents/cvMaza.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1736
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B9)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1780
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
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Ως ξεκίνημα της Επανάστασης ισχύει η κατάληψη της Βαστίλης (φυλακή για 
πολιτικούς κρατούμενους) στις 14 Ιουλίου 1789 (από το 1880 Εθνική Επέτειος της 
Γαλλίας). Το ουσιαστικό ξεκίνημα της Επανάστασης έλαβε χώρα μερικές εβδομάδες 
πιο μπροστά, με τη σύγκληση των Γενικών Τάξεων. Επειδή οι περισσότεροι 
εκπρόσωποι του κλήρου και των ευγενών αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, οι 
εκπρόσωποι της Τρίτης Τάξης αποφάσισαν να προχωρήσουν μόνοι τους και 
ανακήρυξαν τη συνέλευση των τάξεων Εθνική Συντακτική Συνέλευση.  
 
Η Γαλλική Επανάσταση σημαίνει την κοινωνική μετάλλαξη από τη φεουδαρχική στην 
αστική κοινωνία. Η μοναρχία έπεσε και δημιουργήθηκε μια δημοκρατία. Για πρώτη 
φορά ανέλαβε η οικονομικά δυνατή αστική τάξη και πολιτική δύναμη από τους 
ευγενείς, οι οποίοι ήδη από πιο μπροστά έχαναν σε δύναμη. Μετά την ανακήρυξη των 
εκπροσώπων της Τρίτης Τάξης σε Εθνική Συντακτική Συνέλευση, αυτή ψήφισε στις 
26 Αυγούστου 1789 τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη.  
 
Με την πάροδο της Επανάστασης ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ και η γυναίκα του 
βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα αποκεφαλίστηκαν το 1793 στην γκιλοτίνα. Η σύλληψη 
έγινε το 1792 και ο βασιλιάς αποκεφαλίστηκε στις 21 Ιανουαρίου 1793. Η Γαλλική 
Επανάσταση δεν έφερε στον λαό την επιθυμητή ελευθερία αλλά τελείωσε με την 
Τρομοκρατία του Ροβεσπιέρου ο οποίος αποκεφαλίστηκε το 1794. Στη συνέχεια την 
εξουσία ανέλαβε το Διευθυντήριο και αργότερα ο Ναπολέων Α΄ Βοναπάρτης ο οποίος 
έγινε αυτοκράτορας των Γάλλων το 1804.  
 
Προεπανάσταση (1786-1789) 
 
Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ και οι υπουργοί του είχαν προ πολλού καταλάβει ότι χρειάζονταν 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Κυρίως έπρεπε να καταργηθεί η φοροαπαλλαγή από τους 
ευγενείς. Αυτοί όμως υπερασπίζονταν τα δικαιώματα τους στο κοινοβούλιο του 
Παρισιού και στα υπόλοιπα 13 επαρχιακά κοινοβούλια.  
 
Μόλις έγινε υπουργός οικονομικών το 1775 ο Τυργκό, ένας εκπρόσωπος του 
φυσιοκρατικού οικονομικού συστήματος, εφαρμόστηκε αρχικά μία ριζικά 
μεταρρυθμιστική οικονομική πολιτική. Ο Τυργκό μείωσε τις κρατικές επιρροές στην 
οικονομία, καινοτόμησε δημιουργώντας ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα και για τις 
τρεις κοινωνικές τάξεις, ίδρυσε την ελεύθερη βιοτεχνία, καταργώντας τις συντεχνίες, 
έβαλε ένα φόρο για την απόκτηση γης και έκανε διαθέσιμο το προνόμιο του εμπορίου 
σιτηρών σε όλους τους Γάλλους. Με αυτά τα μέτρα που πήρε προκάλεσε τη σθεναρή 
αντίδραση του κοινοβουλίου. Αφού άσκησε έντονη κριτική στην πολύ σπάταλη ζωή 
στη γαλλική βασιλική αυλή καθώς και στη συμμετοχή της Γαλλίας στον Πόλεμο για 
την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο Λουδοβίκος χρησιμοποίησε όλα αυτά ως πρόφαση 
για να τον απολύσει το 1776.  
 
Αντίθετα ο Ζακ Νεκέρ, ένας αστός τραπεζίτης από την Γενεύη, εφάρμοσε μια άκρως 
αντίθετη οικονομική πολιτική από τον Τυργκό. Πήρε μεγάλα κρατικά δάνεια, 
αναζήτησε την υποστήριξη των προνομιούχων, επιτρέποντας στο κράτος να επιδρά 
στην οικονομία, και κατάργησε το προνόμιο για τα σιτηρά. Αλλά και αυτός επειδή 
εφάρμοζε   μεταρρυθμιστική   πολιτική,   ήρθε   αντιμέτωπος   με   τους    ευγενείς   της  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1789
https://el.wikipedia.org/wiki/1880
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1792
https://el.wikipedia.org/wiki/1793
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1794
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1804
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1775
https://el.wikipedia.org/wiki/1776
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%B7
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βασιλικής αυλής. Τελικά όταν δημοσίευσε το έλλειμμα του γαλλικού προϋπολογισμού 
- το οποίο τυπώθηκε 100.000 φορές - ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ τον απέλυσε και αυτόν. 
 
Στον δρόμο για τη συνταγματική μοναρχία 
 
Η σύγκληση των Γενικών Τάξεων 
 
Η για πρώτη φορά από το 1614 σύγκληση των Γενικών Τάξεων της Γαλλίας από τον 
Λουδοβίκο ΙΣΤ΄ στο κρίσιμο έτος 1789 ορίζεται από τους ιστορικούς ως η 
αποφασιστική αφορμή για τη Γαλλική Επανάσταση.  
 
Η σύγκληση των Γενικών Τάξεων συνοδεύτηκε από πολλές παραχωρήσεις του 
βασιλιά προς την τρίτη τάξη. Για πρώτη φορά κατείχε κάθε Γάλλος πολίτης που είχε 
συμπληρώσει τα 25 χρόνια του το δικαίωμα να ψηφίσει και έτσι οι εκπρόσωποι της 
τρίτης τάξης έφτασαν τους 621 καθώς το 98% του γαλλικού λαού άνηκαν σε αυτήν.  
 
Εκλογική διαδικασία 
 
Η εκλογή των Γενικών Τάξεων διεξήχθη σε τρεις διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες. 
Έτσι εκλέχτηκαν 578 εκπρόσωποι για την τρίτη τάξη, 291 εκπρόσωποι για τον κλήρο 
και 272 ευγενείς. Η τρίτη τάξη αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από μεγαλοαστούς 
όπως δικηγόρους, γιατρούς, συμβολαιογράφους, δικαστές, εμπόρους, τραπεζίτες και 
δημάρχους. Επιπλέον μερικοί ευγενείς είχαν προσαρτηθεί στην τρίτη τάξη μαζί με 
μερικούς στρατιωτικούς υπαλλήλους.  
 
Επανάσταση στις Βερσαλλίες 
 
Ενώ ο βασιλιάς σκόπευε στην επιβολή νέων φορολογιών, οι ευγενείς και ο κλήρος 
είδαν τη σύγκληση των Γενικών Τάξεων ως μια ευκαιρία να αποκτήσουν πολιτική 
δύναμη, την οποία είχαν χάσει το 1661 με το που ανέβηκε στον θρόνο ο Λουδοβίκος 
ΙΔ΄, και έτσι να πετύχουν μια εξασθένιση της απόλυτης μοναρχίας.  
 
Η τρίτη τάξη αντίθετα ήλπιζε να δοθεί σύνταγμα στη Γαλλία έτσι ώστε η οικονομική 
δύναμη που είχε αποκτήσει τον τελευταίο αιώνα, και κυρίως οι αστοί, να είναι ισάξια 
με μια πολιτική δύναμη. Παράλληλα εύχονταν και αυτοί την κατάρρευση της 
απαρχαιωμένης πια απόλυτης μοναρχίας.  
 
Ο μεγάλος αριθμός εκπροσώπων της τρίτης τάξης έπρεπε να παίξει κάποιο ρόλο στην 
εκλογική διαδικασία. Για αυτό μερικοί εκπρόσωποί της ζήτησαν η εκλογή να διεξαχθεί 
κατά κεφαλή και όχι κατά τάξεις. Οι ευγενείς δε δέχτηκαν την πρόταση της τρίτης 
τάξης να γίνει η ψηφοφορία κατά κεφαλή και η διαμάχη σχετικά με τον τρόπο 
ψηφοφορίας συνεχίστηκε για πολλές εβδομάδες.  
 
Στις 17 Ιουνίου 1789 οι εκπρόσωποι της τρίτης τάξης, με το επιχείρημα ότι 
αποτελούσαν το 98% του γαλλικού λαού, αυτοανακηρύχθηκαν σε Εθνική Συνέλευση 
και πρότειναν και στους εκπροσώπους των άλλων τάξεων να συμπορευθούν μαζί τους. 
Πολλοί ευγενείς και κληρικοί προσαρτήθηκαν στην τρίτη τάξη  και  η  αντίσταση  τους  

https://el.wikipedia.org/wiki/1614
https://el.wikipedia.org/wiki/1789
https://el.wikipedia.org/wiki/1661
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%94%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%94%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1789
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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ήταν σθεναρή, όπως όμως και του βασιλιά. Ο Λουδοβίκος δεν αναγνώρισε την Εθνική 
Συνέλευση και διέταξε το κλείσιμο της αίθουσας στην οποία γίνονταν οι συνεδριάσεις 
της. Οι αντιπρόσωποι της Εθνικής Συνέλευσης τότε κλείστηκαν στην αίθουσα του 
σφαιριστηρίου στις 20 Ιουνίου και ορκίστηκαν να μην διαλυθούν αν δεν δοθεί 
Σύνταγμα στη χώρα. Ο βασιλιάς σε κοινή συνεδρίαση με τις Γενικές Τάξεις στις 23 
Ιουνίου μάταια επιχείρησε να εμποδίσει τις αποφάσεις αυτές, και επειδή η υποστήριξη 
του στρατού δεν ήταν βέβαιη, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Στις 9 Ιουλίου, μετά την 
προσχώρηση στην τρίτη τάξη μεγάλου αριθμού ευγενών και κληρικών, η Συνέλευση 
ανακηρύχθηκε σε Συντακτική (Assemblée Constituante).  
 
Η εξέγερση της τρίτης τάξης στο Παρίσι 
 
Παράλληλα με τη σύγκληση των 
Γενικών Τάξεων, η κατάσταση στο 
Παρίσι άρχισε να γίνεται θερμή. Η τιμή 
του ψωμιού είχε εκτοξευθεί στα ύψη 
μετά την πολύ άσχημη σοδειά του 1788. 
Όταν ο Λουδοβίκος απέλυσε για άλλη 
μια φορά τον υπουργό οικονομικών 
Νεκέρ, στις 11 Ιουλίου 1789, ο οποίος 
ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην αστική 
τάξη, άρχισαν οι πρώτες συγκρούσεις 
μεταξύ βασιλικών στρατευμάτων και 
του απλού λαού. Επίσης οι φήμες που 
κυκλοφορούσαν και έλεγαν ότι ο βασιλιάς μαζεύει στρατό για στρατιωτική επέμβαση 
με σκοπό τη διάλυση της Συνέλευσης στις Βερσαλλίες, κορύφωσαν την αγανάκτηση 
του λαού. Το Παρίσι έπεφτε σε αναρχία. Οι μεγαλοαστοί πήραν στα χέρια τους τη 
διοίκηση της πόλης. 
 
Η Άλωση της Βαστίλης 
 

Η Βαστίλη ήταν από τον 17ο αιώνα 
φυλακή πολιτικών και ποινικών 
κρατουμένων. Οποιοσδήποτε πήγαινε 
ενάντια στη θέληση του βασιλιά 
φυλακίζονταν εκεί και κυρίως 
ευγενείς. Ακόμη και συγγραφείς οι 
οποίοι εξέφραζαν το πνεύμα  
του Διαφωτισμού, όπως ο Βολταί- 
ρος, φυλακίστηκαν εκεί. Στον 
λαό κυκλοφορούσαν μύθοι για 
πολυάριθμους και άγνωστους κρα-
τουμένους, βασανιστήρια, αλυσο-
δεμένους σκελετούς, υπόγεια κρατη-
τήρια κτλ.  

Ευγένιος Ντελακρουά:"Η Ελευθερία 
οδηγεί το Λαό" 

Η Άλωση της Βαστίλης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF_%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF_%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%8C
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Όταν όμως πραγματοποιήθηκε η άλωση, υπήρχαν μόνο επτά κρατούμενοι: τέσσερεις 
πλαστογράφοι, δύο τρελοί (για έναν εκ των οποίων η οικογένειά του είχε πληρώσει 
ώστε να εγκλειστεί) και ένας σαδιστής με τον τίτλο του κόμητος. Αυτοί ζούσαν υπό 
σχετικά καλές συνθήκες, έχοντας ακόμα και υπηρέτες. Μερικές μέρες μετά την 
απελευθέρωση, οι τέσσερεις εξ αυτών φυλακίστηκαν και πάλι σε άλλη φυλακή. 
Ωστόσο, η πτώση της Βαστίλης αποτέλεσε τον «ιδρυτικό μύθο» της 
Επανάστασης.[10][11] Επιπλέον, μέσα στη φυλακή υπήρχαν σημαντικές ποσότητες 
πυρίτιδας που προφανώς ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για τους επαναστάτες.  
 
Οι ταραχές ξεκίνησαν όταν έγινε γνωστό ότι ο βασιλιάς διάταξε τη μετακίνηση 
ελβετικών και γαλλικών ομάδων στις Βερσαλίες. Κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο στρατός 
θα πυροβολούσε το πλήθος και ότι προετοιμαζόταν βασιλικό πραξικόπημα. Έτσι το 
βράδυ της 12ης προς 13 Ιουλίου οι εξεγερμένοι άρχισαν την αναζήτηση όπλων.  
Όντως, στις 14 του μηνός εισέβαλαν στο Hotel des Invalides (τους στρατώνες των 
συνταξιούχων στρατιωτών) και κατέσχεσαν μεγάλη ποσότητα τoυφεκίων[12]. Μετά 
από αυτό, πολλοί από τους πολίτες στράφηκαν στη Βαστίλη. Περίπου επτά χιλιάδες 
πολίτες όρμησαν στη Βαστίλη όπου λύντσαραν έναν αριθμό φυλάκων και τον διοικητή 
της φυλακής, Μπερναρντ-Ρεναί Ζορντάν ντε Λονέ. Ένας κρεοπώλης έκοψε το κεφάλι 
του και το περιέφεραν ως σύμβολο για την επιτυχία τους.  
 
Εκείνη την ημέρα σκοτώθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι και ήταν η πρώτη μέρα που 
σκοτώνονταν τόσοι πολλοί μετά την έναρξη της μέχρι τότε αναίμακτης Επανάστασης. 
Η επιτυχία των επαναστατών έγινε γνωστή στον βασιλιά, ο οποίος αναγνώρισε την 
αντιπροσωπεία των Παριζιάνων πολιτών στο δημαρχείο του Παρισιού ως επίσημους 
εκπροσώπους της πόλης. Ταυτόχρονα επανέφερε τον Νεκέρ στην εξουσία. Στις 17 
Ιουλίου επισκέφτηκε το Παρίσι και έβαλε στο καπέλο του την μπλε-κόκκινη-άσπρη 
κονκάρδα που συμβολίζει το τρίπτυχο «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη». Τα τρία 
αυτά χρώματα έγιναν το εθνικό σύμβολο της Γαλλίας και αποτυπώθηκαν αργότερα 
στη γαλλική σημαία.  
 
Η συμβολική σημασία της κατάληψης της Βαστίλης οφείλεται όχι μόνο στο ιστορικό 
γεγονός αλλά και στην υπερβολική εικόνα που διαμόρφωσε η κοινή γνώμη μέσα από 
ανώνυμα φυλλάδια και εφημερίδες της εποχής.[13] 

 
Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη της 26ης 
Αυγούστου 1789 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-12
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84-%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%AF_%CE%96%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-13


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 59 

Στις 26 Αυγούστου 1789 ανακοίνωσε η 
Εθνοσυνέλευση με προτροπή του Λα-
φαγιέτ τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και του Πολίτη, η οποία 
αποτελούνταν από 17 άρθρα και 
αποτελεί την ενσάρκωση των ιδανικών 
του Διαφωτισμού. Έμφαση δόθηκε στα 
δικαιώματα της ελευθερίας, της 
ασφάλειας και της ιδιοκτησίας, καθώς 
και στο δικαίωμα αντίδρασης σε 
οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης. Αλλά 
και σύγχρονες κρατικοθεωρητικές 
ιδέες όπως η ανεξιθρησκία, η 
ελευθερία γνώμης, η αυτονομία του 
λαού και ο διαχωρισμός των εξουσιών 
καθιερώθηκαν με τη Διακήρυξη.  
 
Αποσπάσματα από τη διακήρυξη 
 
Παράγραφος 1: «Οι άνθρωποι 
γεννιούνται ελεύθεροι και παραμένουν 
ελεύθεροι και έχουν ίσα δικαιώματα. Οι 
κοινωνικές διακρίσεις μόνο στο κοινό συμφέρον μπορούν να βασίζονται». 
 
Παράγραφος 2: «Σκοπός κάθε πολιτικής οργάνωσης είναι η διαφύλαξη των φυσικών 
και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα δικαιώματα αυτά είναι η ελευθερία, 
η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση στην καταπίεση». 
 
Παράγραφος 3: «Πηγή κάθε εξουσίας είναι αποκλειστικά το έθνος. Κανένα σώμα, 
κανένα άτομο δεν μπορεί να ασκήσει εξουσία που δεν απορρέει από το έθνος». 
 
Παράγραφος 4: «Ελευθερία σημαίνει το να μπορεί να πράττει το κάθε άτομο οτιδήποτε 
δε βλάπτει ένα άλλο άτομο. Έτσι, η άσκηση των φυσικών δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου 
θέτει σαν όριο το σημείο εκείνο, από το οποίο αρχίζει η άσκηση των ίδιων δικαιωμάτων 
για το άλλο άτομο. Το όριο αυτό δεν καθορίζεται παρά μόνον από το νόμο». 
 
Παράγραφος 5: «Ο νόμος μπορεί να απαγορεύσει μόνο ό,τι είναι επιζήμιο για την 
κοινωνία. Ό,τι δεν απαγορεύεται από το νόμο θεωρείται επιτρεπτό και δεν μπορεί σε 
κανέναν να επιβληθεί να κάνει κάτι που δεν ορίζεται από το νόμο». 
 
Παράγραφος 6: «Ο νόμος αποτελεί έκφραση της κοινής βούλησης. Όλοι οι πολίτες έχουν 
το δικαίωμα, προσωπικά ή με αντιπροσώπους τους, να μετέχουν στη θέσπισή του. Ο 
νόμος πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους, ανεξάρτητα αν προστατεύει ή τιμωρεί. Εφόσον 
όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο, μπορούν όλοι να μετέχουν το ίδιο και στα 
δημόσια αξιώματα, στις θέσεις και τις υπηρεσίες ανάλογα με τις ικανότητές τους και 
χωρίς καμία άλλη διάκριση παρά αυτή που πηγάζει από την αρετή τους και το ταλέντο 
τους». 
 
Η πορεία προς τη δημοκρατία 

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και του Πολίτη. 

https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1789
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%AF%CE%B1
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Ο Λουδοβίκος αρνήθηκε και πάλι να αποδεχθεί τις αποφάσεις της συνέλευσης και η 
νέα σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Στις 5 Οκτωβρίου πλήθη λαού συγκεντρώθηκαν 
στα βασιλικά ανάκτορα των Βερσαλλιών και τα κατέλαβαν. Ο βασιλιάς μαζί με την 
υπόλοιπη βασιλική οικογένεια οδηγήθηκαν στο ανάκτορο του Κεραμεικού στο 
Παρίσι. Η πρωτεύουσα τώρα ζούσε στον πυρετό της επανάστασης.  
 
Πατριώτες, δημοκρατικοί και μοναρχικοί 
 
Στη Συνέλευση, που συνέχιζε τις εργασίες της, διαμορφώθηκαν τρεις ομάδες, 
ανάλογες προς τις πολιτικές και γενικότερα τις ιδεολογικές απόψεις των 
αντιπροσώπων: η δεξιά, η αριστερά και το κέντρο, οι οποίες ονομάστηκαν έτσι από τις 
θέσεις που κατελάμβαναν οι αντιπρόσωποι στην αίθουσα των συνεδριάσεων. Τη δεξιά 
αποτελούσαν οι ευγενείς, οι οποίοι απέρριπταν κάθε μεταβολή του παλιού 
καθεστώτος. Την αριστερά συγκροτούσαν οι «πατριώτες», οι οποίοι επεδίωκαν τον 
περιορισμό της βασιλικής εξουσίας και την ενίσχυση της Συνέλευσης. Τέλος το κέντρο 
υποστηριζόταν από τους μετριοπαθείς, οι οποίοι απέβλεπαν στην εγκαθίδρυση 
βασιλικού πολιτεύματος με 2 βουλές, σύμφωνα με το αγγλικό παράδειγμα.  
 
Μέσα σε ατμόσφαιρα αντιπαραθέσεων και των έντονων ιδεολογικών διαφορών, οι 
οποίες κράτησαν δύο χρόνια, ψηφίστηκε το Σύνταγμα του 1791 το οποίο καθιέρωνε 
τη συνταγματική μοναρχία. Κατά το σύνταγμα αυτό, την εκτελεστική εξουσία 
ασκούσε ο βασιλιάς και τη νομοθετική η Συνέλευση. Πολιτικά δικαιώματα 
αναγνωρίστηκαν μόνο στους ενεργούς πολίτες, δηλαδή σε όσους κατείχαν περιουσία 
και πλήρωναν φόρους, ενώ οι υπόλοιποι δε συμμετείχαν στην πολιτική ζωή. Τρίτη 
εξουσία αναγνωριζόταν η δικαστική. Οι υπάλληλοι και οι δικαστές θα εκλέγονταν και 
δε θα διορίζονταν από τον βασιλιά, όπως συνέβαινε προηγουμένως.  
 
Η αποτυχημένη απόπειρα διαφυγής του βασιλιά 
 
Στις 20 Ιουνίου 1791 ο βασιλιάς προσπάθησε μαζί με την οικογένεια του να διαφύγει 
στο γειτονικό Λουξεμβούργο, όπου βασίλευε ο κουνιάδος του Λεοπόλδος Β΄. Μοιραία 
όμως στις Βαρέννες, κοντά στα σύνορα, τον αναγνώρισαν και τον ανάγκασαν να 
επιστρέψει στο Παρίσι.  
 
Η συνταγματική μοναρχία σε κρίση 
 
Ήδη στο Σύνταγμα του 1791 υπήρχε ξεκάθαρη η αυτονομία του λαού. Μια 
δημοκρατία χωρίς βασιλιά υποστηριζόταν από τους ακροαριστερούς. Η νέα 
Νομοθετική συνέλευση, η οποία προήλθε από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1791, 
διχάστηκε ανάμεσα στους μετριοπαθείς και στους Ιακωβίνους. Οι Ιακωβίνοι ήταν 
πολιτική οργάνωση που τα μέλη της άνηκαν στον χώρο των αδιάλλακτων.  
 
Η Αυστρία και η Πρωσία προετοίμαζαν πόλεμο για την επαναφορά της απόλυτης 
μοναρχίας στη Γαλλία και οι αντιμαχόμενες πολιτικές παρατάξεις της Συνέλευσης 
επεδίωκαν τον πόλεμο αυτό, που κάθε μια τον θεωρούσε ευκαιρία για εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων της. Ο πόλεμος κηρύχθηκε τελικά από τη Γαλλία τον Απρίλιο του 
1792, αλλά τα γαλλικά στρατεύματα είχαν αποτυχίες.  

https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/1791
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1792
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Τον Αύγουστο του 1792, ο λαός του Παρισιού που είχε υποψιαστεί προδοτική 
συμφωνία με τους εχθρούς της Επανάστασης, ήταν εξοργισμένος και η Συμβατική 
Εθνοσυνέλευση (Convention Nationale), η οποία είχε αναδειχθεί με καθολική 
ψηφοφορία, κατάργησε τη μοναρχία στις 21 Σεπτεμβρίου 1792. Ο βασιλιάς και η 
οικογένειά του φυλακίστηκαν. 
 
Η κυριαρχία της Συμβατικής Εθνοσυνέλευσης 
 
Η Συμβατική Εθνοσυνέλευση πρωτοσυγκεντρώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1792 και 
αποφάσισε την επόμενη μέρα την κατάργηση της μοναρχίας.  
 
Ο αποκεφαλισμός του βασιλικού ζεύγους 
 

Υπέρ της δημοκρατίας και κα-τά της μοναρχίας τασσόταν η νέα Εθνοσυνέλευση. 
Γίνονταν συζητήσεις για το πώς θα έπρεπε να τιμωρηθεί ο βασιλιάς για την προδοσία 
του προς την Επανάσταση. Μια μειονότητα, μεταξύ τους και ο Ροβεσπιέρος, ήθελαν 
τον άμε-σο θάνατο του βασιλιά χωρίς δικαστική διαδικασία. Η  πλειονότητα  όμως  
αποφάσισε  μία  δίκη,  στην οποία ο βασιλιάς κρίθηκε ένοχος με ομοφωνία λόγω της 
μεγάλης προδοσίας του προς τους επαναστάτες. Στις 21 Ιανουαρίου 1793 ο 
Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ αποκεφαλίστηκε με γκιλοτίνα, στη σημερινή Πλας ντε λα Κονκόρντ. 
Στις 16 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, μεσουρανίς της "Μεγάλης Τρομοκρατίας", 
καρατομήθηκε και η βασίλισσα.  
 
Η Πρώτη Γαλλική Δημοκρατία και η περίοδος της Τρομοκρατίας 

Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα λίγο πριν την εκτέλεση της, στις 16 Οκτωβρίου 1793. 

https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1792
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1793
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1
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Στις 24 Ιουνίου 1793 ψήφισε η Συμβατική 
Εθνοσυνέλευση το σύνταγμα της Πρώτης 
Γαλλικής Δημοκρατίας. Αποφασίστηκε να 
τεθεί σε ισχύ με την πρώτη περίοδο ειρήνης.  
 
Αντιθέτως η αντιεπαναστατική συσπείρωση 
των Ευρωπαίων ηγεμόνων προκάλεσε ρήξη 
στο εσωτερικό μέτωπο της Γαλλίας. 
Εκδηλώθηκαν πολλές φιλοβασιλικές 
εξεγέρσεις όπως στην περιοχή της Βανδέας. 
Για την αντιμετώπιση της κρίσης 
σχηματίστηκε με τη συγκατάθεση της 
Συμβατικής Εθνοσυνέλευσης η Επιτροπή 
Κοινής Σωτηρίας, με επικεφαλής αρχικά τον 
Δαντόν και στη συνέχεια, από τις 27 Ιουλίου 

1793 ως τις 27 Ιουλίου 1794, το Ροβεσπιέρο. Τα δήθεν μέτρα για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης στράφηκαν όχι μόνο εναντίον των αριστοκρατών και των 
μετριοπαθών πολιτικών, αλλά και κατά των μεγαλοαστών. Με βίαια μέσα 
εξουδετερώθηκαν όσοι θεωρήθηκαν ύποπτοι για υπονόμευση της Επανάστασης στο 
εσωτερικό. Η περίοδος αυτή ονομάστηκε Τρομοκρατία και κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αυτής θανατώθηκαν πάνω από 35.000 άνθρωποι. 
  
Τα μέτρα αυτά αλλά και άλλες υπερβολές της Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας 
δημιούργησαν πολλούς εχθρούς εναντίον του Ροβεσπιέρου. Η σύλληψή του και η 
θανάτωσή του στις 28 Ιουλίου 1794 μαζί με άλλους 20 στενούς συνεργάτες του υπήρξε 
το τέλος της ταραγμένης εκείνης περιόδου.  
 
Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1793 
 
1. Σκοπός της κοινωνίας είναι η γενική ευημερία. Η κυβέρνηση υπάρχει μόνο και μόνο 
για να δίνει στον άνθρωπο την εγγύηση πως θ' απολαμβάνει τα φυσικά και αναφαίρετα 
δικαιώματά του. 
2. Τα δικαιώματα αυτά είναι η ισότης, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία. 
3. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, και φυσικά και μπροστά στο νόμο. 
4. Ο νόμος είναι ελεύθερη κι επίσημη εκδήλωση της κοινής θελήσεως. Είναι ίδιος για 
όλους, είτε όταν προστατεύει είτε όταν τιμωρεί. Δε μπορεί να διατάζει παρά όσα είναι 
δίκαια κι ωφέλιμα στην κοινωνία. Δε μπορεί ν' απαγορεύει παρά όσα είναι βλαβερά γι' 
αυτήν. 
5. Όλοι οι πολίτες είναι δεκτοί σε κάθε δημόσιο λειτούργημα. Οι ελεύθεροι λαοί, 
εκλέγοντας τους δημόσιους λειτουργούς, δεν αναγνωρίζουν άλλους λόγους 
προτιμήσεως απ' την αρετή, την εξυπνάδα και τη μόρφωση. 
6. Η ελευθερία είναι μια δύναμη που ανήκει στον άνθρωπο, και που του επιτρέπει να 
ενεργεί χωρίς να βλάπτει τα δικαιώματα του άλλου. Για πηγή της έχει τη φύση, για 
κανόνα της τη δικαιοσύνη, και για προστασία της το νόμο. 

Ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος 

https://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CE%B1%CF%82
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
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7. Καθένας έχει δικαίωμα να δημοσιεύει τις σκέψεις και τα φρονήματά του, με τον 
τύπο, με τον προφορικό λόγο ή όπως αλλιώς νομίζει. Οι πολίτες μπορούν να 
συνέρχονται ειρηνικά και να ασκούν ελευθέρα όποιο θρήσκευμα πιστεύουν. 
8. Ο νόμος πρέπει να προστατεύει την κοινή και την προσωπική ελευθερία απέναντι 
στην καταπίεση εκείνων που κυβερνούν. 
9. Κανείς δεν καταδιώκεται, δε συλλαμβάνεται, ή φυλακίζεται παρά όταν κι όπως 
ορίζει ο νόμος. 
10. Όσοι ζητούν, εκδίδουν, υπογράφουν ή διατάζουν την εκτέλεση παρανόμων 
πράξεων είναι ένοχοι και τιμωρούνται. 
11. Κανείς δεν δικάζεται και δεν τιμωρείται αν δεν απολογηθεί πρώτα, αν δεν 
κλητευθεί νόμιμα, κι αν δεν υπάρχει αντίστοιχος νόμος, που να δημοσιεύτηκε πριν απ' 
την κολάσιμη πράξη του. 
12. Δικαίωμα ιδιοκτησίας είναι το προνόμιο κάθε πολίτη να μεταχειρίζεται και να 
διαθέτει όπως νομίζει καλύτερα την περιουσία του, τα εισοδήματά του, τους καρπούς 
της εργασίας και της δραστηριότητάς του. 
13. Όλοι μπορούν να διαθέσουν όπως νομίζουν τη δουλειά τους και τον καιρό τους, 
μα ούτε οι ίδιοι μπορούν να πουλήσουν τον εαυτό τους, ούτε να πουληθούν από 
άλλους, γιατί το πρόσωπο τους είναι ιδιοκτησία αναπαλλοτρίωτη. Ο νόμος δεν 
αναγνωρίζει ιδιαίτερη τάξη δούλων ή υπηρετών, αλλά μόνο ανταλλαγή υπηρεσιών κι 
αμοιβών ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον εργοδότη. 
14. Κανείς δεν στερείται και το ελάχιστο μέρος της ιδιοκτησίας του χωρίς δική του 
συγκατάθεση, παρά μόνο όταν αποδειχτεί πως κάποια δημόσια ανάγκη απαιτεί αυτή 
τη στέρηση, κι αφού δοθεί μια δίκαιη αποζημίωση. 
15. Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται όταν δεν αποβλέπει σε δημόσια ωφέλεια. Όλοι οι 
πολίτες έχουν δικαίωμα να συνεργάζονται στον προσδιορισμό των φόρων, να 
επιβλέπουν τη χρήση τους και να ελέγχουν τη διαχείρισή τους. 
16. Τα δημόσια βοηθήματα είναι χρέος ιερό. Η κοινωνία πρέπει να προνοεί για τη 
συντήρηση των δυστυχισμένων πολιτών. 
17. Η παιδεία είναι γενική ανάγκη. Η κοινωνία πρέπει να ενισχύει μ' όλες τις δυνάμεις 
της τις προόδους του ανθρώπινου λόγου, κάνοντας τη μάθηση προσιτή σε κάθε πολίτη. 
18. Η κυριαρχία ανήκει στο λαό, είναι αδιαίρετη, απαράγραπτη κι αναπαλλοτρίωτη. 
19. Καμιά μερίδα του λαού δε μπορεί να μεταχειριστεί την εξουσία ολόκληρου του 
λαού. Η μειοψηφία έχει το δικαίωμα να εκφράσει τη θέληση της ελεύθερα κι 
ανεμπόδιστα. 
20. Κάθε άρπαγας της εθνικής κυριαρχίας πρέπει να σκοτώνεται αμέσως απ' τους 
ελεύθερους πολίτες. 
21. Ο λαός έχει πάντα το δικαίωμα ν' αναθεωρεί και να μεταρρυθμίζει το Σύνταγμά 
του. 
22. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να συνεργάζεται στη σύνταξη του νόμου και στο 
διορισμό των εντολοδόχων του. 
23. Οι δημόσιες θέσεις είναι ουσιαστικά προσωρινές. 
24. Τα εγκλήματα των εντολοδόχων του λαού δεν πρέπει ποτέ να μένουν ατιμώρητα. 
25. Το δικαίωμα της υποβολής αναφορών στους αρμοδίους δεν μπορεί ποτέ ν' 
απαγορευτεί, ν' αναβληθεί ή να περιοριστεί. 
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26. Η αντίσταση εναντίον της καταπιέσεως είναι συνέπεια των φυσικών δικαιωμάτων 
του ατόμου. 
27. Ολόκληρη η κοινωνία καταπιέζεται όταν ασκείται καταπίεση σ' ένα και μόνο μέλος 
της. Και κάθε μέλος καταπιέζεται, όταν ασκείται καταπίεση σ' όλη την κοινωνία. 
28. Όταν η κυβέρνηση παραβιάζει τα δικαιώματα του λαού, η επανάσταση είναι για 
το λαό, και για κάθε μερίδα του, το πιο ιερό κι αναγκαίο καθήκον. 
 
Το διευθυντήριο και η εσωτερική σταθερότητα (1794-1799) 
 
Η Συμβατική Εθνοσυνέλευση, η οποία ελεγχόταν από τους μετριοπαθείς, προχώρησε 
στην ψήφιση νέου συντάγματος, περισσότερο δημοκρατικού από το προηγούμενο, τον 
Αύγουστο του 1795). Η Νομοθετική εξουσία κατανεμήθηκε σε δύο σώματα, τη Βουλή 
και τη Γερουσία, ενώ την Εκτελεστική ανέλαβε το Διευθυντήριο, με 5 μέλη. Το 
Διευθυντήριο προσπάθησε να αποκαταστήσει την εσωτερική ηρεμία στη Γαλλία, ενώ 
ταυτόχρονα αυτή βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση με ολόκληρη σχεδόν την 
Ευρώπη. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κέντρο των εξελίξεων γίνεται ο Ναπολέων 
και γενικά οι στρατηγοί, οι οποίοι απέκτησαν πολιτική δύναμη.  
 
Ναπολέων Α΄ Βοναπάρτης 
 
Βλέπε κύριο άρθρο: Ναπολέων Α΄ Βοναπάρτης 
 
Όταν ο Ναπολέων κατέπνιξε την εξέγερση των βασιλοφρόνων στο Παρίσι το 1795, 
ορίστηκε διοικητής στρατού. Με αυτόν το στρατό νίκησε τα αυστριακά στρατεύματα 
στην Ιταλία και ανάγκασε τον αυτοκράτορα της Γερμανικής Αυτοκρατορίας σε ειρήνη. 
Το παπικό κράτος διαλύθηκε και ο πάπας Πίος ΣΤ΄ φυλακίστηκε στη Γαλλία.  
 
Μετά από πολλές νίκες και εκστρατείες στην Αίγυπτο και στη Μέση Ανατολή, 
επιστρέφει το 1799 στη Γαλλία, όπου τον υποδέχονται ως ήρωα. Εκμεταλλευόμενος 
τις περιστάσεις ανέτρεψε με πραξικόπημα τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 1799 το 
Διευθυντήριο, διέλυσε τα νομοθετικά σώματα και την εξουσία ανέλαβε τριμελής 
Υπατεία με Πρώτο Ύπατο τον ίδιο. Η Γαλλία ναι μεν έμεινε δημοκρατία, ο Ναπολέων 
όμως κυβερνούσε ως απόλυτος μονάρχης.  
 
Δείτε επίσης 
 
Χρονολόγιο της Γαλλικής Επανάστασης 
Πόλεμοι της Γαλλικής Επανάστασης 
Ιστοριογραφία της Γαλλικής Επανάστασης 
Ναπολεόντιοι πόλεμοι 
 
Παραπομπές 
 
1. Livesey, James. Making Democracy in the French Revolution p. 19 The Revolution 
created and elaborated...the ideal of democracy, which forms the creative tension with 
the notion of sovereignty that informs the functioning of modern democratic liberal 
states. This was the truly original contribution of the Revolution to modern political 
culture.  
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Παράθεμα 1β 
 

La révolution française 
Η Γαλλική Επανάσταση 

(1789 – 1799) 
 

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 ήταν μια κοινωνική επανάσταση που αποτέλεσε μία 
από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία όχι μόνο της Γαλλίας, αλλά και όλης της 
Ευρώπης γενικότερα. 
 
Οργανώθηκε από την ανερχόμενη αστική τάξη, η οποία εμπνευσμένη από τα 
κηρύγματα των Διαφωτιστών και με κεντρικό σύνθημα το τρίπτυχο «Ελευθερία, 
Ισότητα, Αδελφότητα», θέλησε αρχικά να βελτιώσει την υπάρχουσα μοναρχία 
μετατρέποντάς την σε συνταγματική και όχι να την καταργήσει. 
 
Στην πορεία όμως, η μοναρχία καταργήθηκε και μετά από περιόδους τρομοκρατίας 
αλλά και οργάνωσης δίκαιου κράτους, η νεοσύστατη Δημοκρατία περνώντας δια 
πυρός και σιδήρου κατάφερε τελικά και επιβίωσε. 

http://www.uth.gr/tovima/61/2.Exarchou.doc
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
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Τα αίτια της επανάστασης 

 
Τα αίτια που οδήγησαν στην επανάσταση πρέπει να αναζητηθούν: α) στα ιδεολογικά 
ρεύματα που είχαν δημιουργηθεί με τις διδασκαλίες των φιλοσόφων και, κυρίως, στο 
κίνημα του Διαφωτισμού. Ο Ζαν Ζακ Ρουσσό, ο Βολταίρος και ο Μοντεσκιέ, κυρίως, 
δημιούργησαν με τα έργα τους ένα κλίμα κατάλληλο για κοινωνικές και πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις. 

β) στα κοινωνικά και πολιτικά αίτια 
 
Κατά το 18ο αιώνα oι νέες οικονομικές συνθήκες 
που επικράτησαν με την ανάπτυξη του εμπορίου 
και την πορεία προς τη βιομηχανική επανάσταση 
μετασχημάτισαν ριζικά την κοινωνία της δυτικής 
Ευρώπης. Η αστική τάξη αναπτύχθηκε και 
μεταβλήθηκε σε ρυθμιστικό παράγοντα των 
εξελίξεων. 
 
Ωστόσο, η γαλλική κοινωνία  εξακολουθούσε να 
είναι αριστοκρατική και φεουδαρχική. Ήταν 
χωρισμένη σε τρεις τάξεις που υφίσταντο από την 
περίοδο του Μεσαίωνα: τον Κλήρο (μόνο τον 

ανώτερο) και τους Ευγενείς, που κατείχαν όλα τα προνόμια  και την Τρίτη Τάξη, που 
ήταν ανομοιογενής και αποτελούνταν από αστούς, εμπόρους, τραπεζίτες, 
βιομήχανους, και επαγγελματίες αλλά και αγρότες, υπηρέτες και τον φτωχό λαό, και 
που είχε μόνο υποχρεώσεις. 
 
Η Τρίτη τάξη αποτελούσε το 98% του γαλλικού πληθυσμού 
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Η αριστοκρατία διατηρούσε τον έλεγχο 
του κρατικού μηχανισμού και μέσω 
αυτού παρεμπόδιζε την ελεύθερη 
οικονομική δραστηριότητα. 
 
Η αστική τάξη, αντίθετα, ενώ 
συγκέντρωνε στα χέρια της τη 
μεγαλύτερη οικονομική ισχύ, δεν είχε 
ανάλογο μερίδιο στην πολιτική 
εξουσία. 
 
Παράλληλα, στα κατώτερα στρώματα 
υπήρχε έντονη δυσαρέσκεια. Οι λαϊκές 
τάξεις των πόλεων έβλεπαν να 
ανεβαίνουν συνεχώς οι τιμές των 
αγαθών και να καθηλώ-νονται τα 
εισοδήματα τους, ενώ οι αγρότες 
εξαναγκάζονταν σε καταβολή 
υπερβολικά υψηλών φόρων. 
 
και γ) στα οικονομικά αίτια. 
 
Η κατάσταση στη Γαλλία το 18ο αιώνα 
δεν ήταν ρόδινη. Τα ταμεία του κράτους ήταν άδεια από τα τεράστια έξοδα των 
τελευταίων πολέμων και τις σπατάλες του παλατιού. Η οικονομική εξάντληση της 
χώρας ήταν φανερή. Οι φόροι είχαν πέσει στις πλάτες της τρίτης τάξης, ενώ οι δύο 
άλλες τάξεις, ευγενείς και κληρικοί, ήθελαν τα προνόμιά τους άθικτα και δε 
συνεισέφεραν στους φόρους. Οι δύο αυτές τάξεις (ευγενείς και κληρικοί) όχι μόνο 
ήταν απαλλαγμένες από κάθε φορολογία, αλλά και έκαναν πολλές υπερβάσεις και 
καταχρήσεις σε βάρος του λαού, καθώς διατηρούνταν τα κατάλοιπα των 
φεουδαρχικών εθίμων. Αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις 
των οικονομολόγων Τυργκό και Νεκέρ επί Λουδοβίκου ΙΣΤ΄, του βασιλιά της Γαλλίας, 
και δεν αποδέχονταν ούτε τον περιορισμό της βασιλικής χορηγίας προς αυτούς  ούτε 
και κάποιο σχέδιο για φορολόγησή τους. 
 
Εξάλλου, δυσμενείς καιρικές συνθήκες επιδείνωσαν την οικονομική κρίση (1785-
1789). Μάλιστα, το χειμώνα του 1788-1789 η τιμή του ψωμιού ανέβηκε στα ύψη. 

Καρικατούρα της εποχής. Η Τρίτη Τάξη 
κουβαλάει στους ώμους της τους Ευγενείς 

και τον Κλήρο  

 
 
 

Μία οικογένεια  ευγενών - Jean-Baptiste 
Charpentier - La famille du duc de 

Penthièvre- 1768 
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Α΄ φάση της επανάστασης - Η κατάρρευση του παλιού καθεστώτος  
(Μάιος 1789 - Αύγουστος 1792) 

 
Ο οικονομικός μαρασμός του κράτους οδήγησε το βασιλιά Λουδοβίκο ΙΣΤ΄ να 
ακολουθήσει τη συμβουλή του υπουργού Νεκέρ και να συγκαλέσει τις τρεις τάξεις 
(σύγκληση των Γενικών Τάξεων) στις Βερσαλλίες, τον βασικό τόπο διαμονής της 
βασιλικής οικογένειας. Ο θεσμός της σύγκλησης των Γενικών Τάξεων ήταν πολύ 
παλιός (είχε ιδρυθεί πριν πεντακόσια χρόνια), αλλά σχεδόν ποτέ δεν είχε λειτουργήσει. 
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Τάξεων ισοδυναμούσε με ομολογία του 
βασιλιά ότι η χώρα ήταν σε αδιέξοδο. 
 

Συνέλευση των Γενικών Τάξεων  
 

Η Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της το Μάιο του 1789 με την πίστη ότι θα επέβαλλε 
στη Γαλλία τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και θα έβγαζε τη χώρα από το αδιέξοδο. 
Γρήγορα όμως διαπιστώθηκαν μεγάλες διαφωνίες μεταξύ των εκπροσώπων των τριών 
τάξεων. Η Τρίτη Τάξη βρήκε την ευκαιρία να ζητήσει Σύνταγμα. Οι Ευγενείς και οι 
Κληρικοί δεν ήθελαν κάτι τέτοιο, φοβούνταν μήπως χάσουν τα προνόμιά τους. Έτσι, 
μπροστά στην αρνητική στάση των ευγενών και κληρικών, οι αστοί ανακήρυξαν το 
σώμα τους Εθνοσυνέλευση και στις 20 Ιουνίου 1789 ορκίστηκαν να μη διαλυθούν, 
(όρκος του Σφαιριστηρίου, η ιδρυτική πράξη της Γαλλικής Δημοκρατίας) όπως ήταν 
η θέληση του βασιλιά, αν δε δώσουν Σύνταγμα στη χώρα. 

https://tetradiogallikon.weebly.com/betaepsilonrhosigmaalphalambdalambdaiotaepsilonsigma.html
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Ένας από τους εκπροσώπους της Τρίτης Τάξης που συμμετείχε στην Εθνοσυνέλευση 
ήταν ο Ροβεσπιέρος (Maximilien Robespierre 1758-1794), νεαρός δικηγόρος από το 
Αράς, δεσπόζουσα μορφή της Γαλλικής Επανάστασης. Τότε ο Ροβεσπιέρος ήταν 
ακόμη μετριοπαθής και υπέρ της βασιλείας, είχε δε προτείνει και την κατάργηση της 
θανατικής ποινής. 
 

 
Παρά την αντίθετη γνώμη και του βασιλιά, η Εθνοσυνέλευση συνέχισε τις εργασίες 
της. Έτσι  γκρεμίστηκε στη Γαλλία το καθεστώς της απόλυτης μοναρχίας, η δύναμη 
της Εθνοσυνέλευσης έγινε απεριόριστη και ονομάστηκε Συντακτική. Ήδη η 
Επανάσταση είχε ξεσπάσει. Τρία γεγονότα σηματοδοτούν αυτήν την περίοδο. 
 
Η κατάληψη της Βαστίλης 
 
Τα πλήθη φανατισμένα και εξαγριωμένα από φήμες ότι η βασιλική οικογένεια 
συνωμοτούσε κατά της Επανάστασης κινήθηκαν προς το φρούριο της Βαστίλης, τόπο 
φυλάκισης και βασανιστηρίων, μισητό σύμβολο της απολυταρχίας, και το 
κατέλαβαν.Το γεγονός αυτό συνέβη στις 14 Ιουλίου 1789 και η ημερομηνία αυτή είναι 
η εθνική γιορτή της Γαλλίας. 
 
Οι επαναστάτες φορούσαν την μπλε-κόκκινη-άσπρη κονκάρδα που συμβολίζει το 
τρίπτυχο «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη». Τα τρία αυτά χρώματα έγιναν το εθνικό 
σύμβολο της Γαλλίας και αποτυπώθηκαν αργότερα στην γαλλική σημαία. 
 
Αυτή την εποχή δημιουργήθηκε και η Marianne, ένα άλλο σύμβολο της Γαλλικής 
Δημοκρατίας. 
 
Περισσότερα για τα σύμβολα της Γαλλικής Δημοκρατίας εδώ. 
 
Ο μεγάλος φόβος 

Ο όρκος του Σφαιριστηρίου - Πίνακας του Νταβίντ 

https://tetradiogallikon.weebly.com/14-juillet.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/14-juillet.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/eta-gammaalphalambdalambdaiotakappaeta-sigmaetamualphaiotaalpha.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/marianne.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/taualpha-sigmaupsilonmubetaomicronlambdaalpha-tauetasigma-gammaalphalambdalambdaiotaalphasigma.html
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Στην ύπαιθρο οι αγρότες, φοβισμένοι και αβέβαιοι για την έκβαση της επανάστασης, 
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1789 πυρπόλησαν αρχοντικά, κατέστρεψαν 
μοναστήρια και κατοικίες επισκόπων και δολοφόνησαν όσους ευγενείς  τόλμησαν να 
αντισταθούν. 

 
Οι ημέρες του 
Οκτωβρίου - Επίθεση 
στις Βερσαλλίες 

 
Στις 5 Οκτωβρίου του 
1789, οι γυναίκες, 
αγανακτισμένες από την 
τεράστια αύξηση της 
τιμής του ψωμιού και 
αναστατωμένες από φή-
μες σύμφωνα με τις 
οποίες ο βασιλιάς ήταν 
απρόθυμος να συνερ-
γαστεί με την Εθνοσυνέ-
λευση, έκαναν πορεία 
ως τις Βερσαλλίες, την 
κατοικία του βασιλιά, 

και ζήτησαν ακρόαση. Καθώς δεν ικανοποιήθηκαν από την υποδοχή της 
Εθνοσυνέλευσης, παραβίασαν τις πύλες, σκότωσαν τους φρουρούς και μπήκαν στα 
ανάκτορα, απαιτώντας να πάει ο βασιλιάς  στο Παρίσι, γεγονός που 
πραγματοποιήθηκε, αναγκαστικά, την επόμενη μέρα. Από την ημέρα εκείνη η 
βασιλική οικογένεια ήταν ουσιαστικά αιχμάλωτη στο Παρίσι, στα ανάκτορα του 
Κεραμεικού. Η πρωτεύουσα τώρα ζούσε στον πυρετό της επανάστασης. 

Οι τρεις παραπάνω λαϊκές εξεγέρσεις είχαν αποφασιστικό αποτέλεσμα όσον αφορά 
στην πορεία των πολιτικών γεγονότων που εξελίσσονταν στις Βερσαλλίες. 
 

Οι 
μεταρρυθμίσεις 

Οι μεταρρυθμίσεις 
που ψηφίστηκαν 
από την Εθνο-
συνέλευση ήταν 
ριζοσπαστικές. Τα 
φεουδαρχικά προνό-
μια καταργήθηκαν, 
η χώρα διαιρέθηκε 
σε 83 ισοπληθείς 
περιφέρειες, που 
διοικούνταν από εκ-
προσώπους     εκλεγ- 

Η κατάληψη της Βαστίλλης. 

Η πορεία προς τις Βερσαλλίες  
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μένους από το λαό. Η Εκκλησία περιορίστηκε από την κρατική επιρροή και τα 
εκκλησιαστικά κτήματα και οι περιουσίες δημεύτηκαν και μοιράστηκαν στο λαό. Η 
εξουσία του βασιλιά περιορίστηκε στο ελάχιστο. Αυτή η αναδιοργάνωση και 
αποκέντρωση εξέφραζε τη φιλελεύθερη πίστη στην αναγκαιότητα της ατομικής 
ελευθερίας και της απελευθέρωσης από τις παλιές ανισότητες. Η Συντακτική 
Εθνοσυνέλευση δημοσίευσε την περίφημη "Διακήρυξη των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του πολίτη" (26 Αυγούστου 1789) ως ένα προσύνταγμα. Η ιδιοκτησία 
διακηρύχτηκε φυσικό δικαίωμα όπως και η ελευθερία, η ασφάλεια και η «αντίσταση 
στην καταπίεση». Η ελευθερία του λόγου, η ανεξιθρησκία και η ελευθεροτυπία 
διακηρύχθηκαν απαραβίαστες. Διακηρύχθηκε επίσης το δικαίωμα των πολιτών για ίση 
μεταχείριση στα δικαστήρια. Κανείς δεν μπορούσε πλέον να φυλακιστεί ή να υποστεί 
οποιαδήποτε ποινή παρά μόνο σύμφωνα με το νόμο. 
 
Δείτε περισσότερα για τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του 
πολίτη με κλικ στην εικόνα 
 

Συνταγματική 
Μοναρχία 

 
Μέσα σε ατμό-
σφαιρα αντιπαρα-
θέσεων και έν-
τονων ιδεολογι-
κών διαφορών, οι 
οποίες κράτησαν 
δύο χρόνια, ψηφί-
στηκε το Σύνταγ-
μα του 1791 το 
οποίο καθιέρωνε 
την συνταγματική 
μοναρχία. Κατά το 
σύνταγμα αυτό, 
την εκτελεστική 
εξουσία ασκούσε 
ο βασιλιάς και την 
νομοθετική η Συ-
νέλευση. Πολιτικά 
δικαιώματα ανα-
γνωρίστηκαν μό-
νο στους ενεργούς 
πολίτες, δηλαδή 
σε όσους κα-
τείχαν περιουσία  
και  πλήρωναν φό- Η Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη  
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ρους, ενώ οι υπόλοιποι δε συμμετείχαν στην πολιτική ζωή. Τρίτη εξουσία α-
ναγνωριζόταν η δικαστική. Οι υπάλληλοι και οι δικαστές θα εκλέγονταν και δε θα 
διορίζονταν από τον βασιλιά, όπως συνέβαινε προηγουμένως. 
 

Ο Λουδοβίκος 16ος, βασιλιάς της Γαλλίας  
 
Η κατάσταση όμως που δημιουργούνταν στη Γαλλία ανησυχούσε όχι μόνο τους 
ντόπιους ευγενείς που έβλεπαν τα προνόμιά τους να χάνονται, αλλά και τους μονάρχες 
άλλων χωρών, που αισθάνονταν ανασφαλή τη θέση τους, όσο οι ιδέες της Γαλλικής 
επανάστασης διαδίδονταν σ` όλη την Ευρώπη. Ο βασιλιάς  Λουδοβίκος  ΙΣΤ΄  και  η  
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οικογένειά του προσπάθησε να δραπετεύσει από τη Γαλλία τον Ιούνιο του 1791, 
αλλά συνελήφθη στην πόλη Βαρέν, κοντά στα σύνορα, και επέστρεψε στο Παρίσι, 
επίσημα αιχμάλωτος πλέον, όπου αναγκάστηκε να ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα. 
 
Και ενώ η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας ήταν πολύ ρευστή ακόμα και 
εμφανίζονταν ποικίλες αντιδράσεις με ορατό τον κίνδυνο της αντεπανάστασης, 
κλήρος και εξόριστοι ευγενείς (εμιγκρέδες) ζήτησαν βοήθεια από την Αυστρία και 
την Πρωσία, με σκοπό να επαναφέρουν τη μοναρχία. Ο γαλλικός λαός όμως, αν και 
εξουθενωμένος από την αβέβαιη κατάσταση, δημιούργησε στρατό και η Συνέλευση 
τόλμησε τον Απρίλιο του 1792 να κηρύξει πρώτη τον πόλεμο κατά της Αυστρίας (στη 
συνέχεια στον πόλεμο μπήκαν η Πρωσία, σαν σύμμαχος της Αυστρίας και από τις 
αρχές 1973 η Ισπανία, η Πορτογαλλία, η Αγγλία και η Ολλανδία). 
 

Ο πόλεμος - Η έφοδος 
στον Κεραμεικό 
 
Τον Απρίλιο του 1792 είχε 
ξεσπάσει ο πόλεμος. Οι 
γαλλικές δυνάμεις συνάντη-
σαν σοβαρή αντίσταση. Τον 
Αύγουστο οι σύμμαχοι 
στρατοί της Αυστρίας και της 
Πρωσίας είχαν περάσει τα 
σύνορα και απειλούσαν να 
καταλάβουν το Παρίσι. Η 
Αγγλία είχε καταλάβει γαλ-
λικά εδάφη στη Μεσόγειο. 
Μανία οργής και απελπισίας 
κατέλαβε την πρωτεύουσα. 
Επικράτησε η πεποίθηση ότι 
οι στρατιωτικές συμφορές 
ήταν αποτέλεσμα προδοτι-
κών συναλλαγών με τον 
εχθρό από μέρους του βασι-
λιά και των συντηρητικών 
οπαδών του. 
 
Η κατάσταση πήρε πιο 
κρίσιμη τροπή όταν ο Δούκας 

του Μπράουνσβαϊκ, επικεφαλής των συμμαχικών δυνάμεων Πρώσων και 
Αυστριακών, (ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Λεοπόλδος Β΄ 
ήταν αδελφός της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας), σημειώνοντας επιτυχίες στο 
πολεμικό πεδίο, εξέδωσε μία προκήρυξη που έφτασε στο Παρίσι στις 25 Ιουλίου 
1972, με την οποία εξέφραζε την πρόθεσή του για παλινόρθωση του Γάλλου βασιλιά 
και απειλούσε με καταστροφή σε περίπτωση βλάβης της σωματικής ακεραιότητας της 
βασιλικής οικογένειας. Ανέφερε επίσης πως θα μεταχειριζόταν πρόσωπα ή  πόλεις  που 

Η Μαρία-Αντουανέτα και τα παιδιά της 
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θα αντιστέκονταν σ’ αυτό ως αντάρτες, και θα καταδικάζονταν με βάση το 
στρατιωτικό νόμο. 
 
Η διακήρυξη αυτή είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, ξεσήκωσε 
αντίδραση στη Γαλλία και οδήγησε στην ενδυνάμωση του στρατού των επαναστατών. 
Για βοήθειά τους φτάνουν στο Παρίσι εθελοντές από την Μασσαλία. Τραγουδούν το 
Εμβατήριο της Στρατιάς του Ρήνου που αργότερα ονομάστηκε η Μασσαλιώτιδα, και 
είναι ο Εθνικός Ύμνος της Γαλλίας. 
 
Εξόργισε επίσης τα πλήθη, που στις 10 Αυγούστου επιτίθενται στα ανάκτορα του 
Κεραμεικού. Η βασιλική οικογένεια καταφεύγει στην Συνέλευση. Οι Ελβετοί φρουροί 
του βασιλιά σφαγιάζονται και η Συνέλευση αναστέλλει την βασιλική εξουσία και 
προκηρύσσει εκλογές για νέα Συνέλευση, την Συμβατική (Convention nationale). Η 
βασιλική οικογένεια φυλακίζεται στον πύργο του Temple στο Παρίσι. 
 

  
 
 

Παράθεμα 2α 
 

Ζαν Πολ Μαρά 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Το σύνθημα της επανάστασης – Ελευθε- 
ρία – Ισότητα – Αδελφοσύνη  

 
 
 
 
 
 

Παρίσι, οι τόποι της Επανάστασης 
 

Δείτε τη Β' φάση της γαλλικής 
επανάστασης εδώ 

 
Δείτε τη Γ' φάση της γαλλικής 

επανάστασης εδώ 
 

Πηγή:  
 

https://tetradiogallikon.weebly.com/eta
-

gammaalphalambdalambdaiotakappae
ta-

epsilonpialphanualphasigmataualphasi
gmaeta.html 

https://tetradiogallikon.weebly.com/omicron-epsilonthetanuiotakappaomicronsigma-upsilonmunuomicronsigma.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/la-reacutevolution-part-2.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/la-reacutevolution-part-2.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/la-reacutevolution-part-3.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/la-reacutevolution-part-3.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/eta-gammaalphalambdalambdaiotakappaeta-epsilonpialphanualphasigmataualphasigmaeta.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/eta-gammaalphalambdalambdaiotakappaeta-epsilonpialphanualphasigmataualphasigmaeta.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/eta-gammaalphalambdalambdaiotakappaeta-epsilonpialphanualphasigmataualphasigmaeta.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/eta-gammaalphalambdalambdaiotakappaeta-epsilonpialphanualphasigmataualphasigmaeta.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/eta-gammaalphalambdalambdaiotakappaeta-epsilonpialphanualphasigmataualphasigmaeta.html
https://tetradiogallikon.weebly.com/eta-gammaalphalambdalambdaiotakappaeta-epsilonpialphanualphasigmataualphasigmaeta.html
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Ζαν Πολ Μαρά 

 
Γενικές πληροφορίες 

Όνομα στη 

μητρική γλώσσα 
Jean-Paul Marat (Γαλλικά)  

Γέννηση 
24  Μαΐου 1743[1][2][3][4][5] 

Μπουντρί[6] 

Θάνατος 
13  Ιουλίου 1793[1][2][3][4][5] 

Παρίσι[7] 

Αιτία θανάτου τραύμα από μαχαίρι 

Συνθήκες θανάτου ανθρωποκτονία 

Τόπος ταφής Πάνθεον 

Χώρα 

πολιτογράφησης 

Γαλλία[8] 

Ελβετία 

Εκπαίδευση και γλώσσες 

Μητρική γλώσσα Γαλλικά 

Ομιλούμενες γλώσσες Γαλλικά 

Σπουδές Πανεπιστήμιο του Σαιντ Άντριους 

Πληροφορίες ασχολίας 

Ιδιότητα 

πολιτικός[9][10][11][12] 

δημοσιογράφος[13] 

ιατρός[13] 

φυσικός 

ιατρός συγγραφέας 

Αξιοσημείωτο έργο Les Chaînes de l'esclavage  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-b526d1c6e4f3820bdf53c639f9e7cc9f474cae17-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-ab6e360ca1435dce9e9336a200b2b766fa82d1ac-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-0a8beb002a7ce4926e0d5d7ccc5dc8530590298c-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-edd991dc655aab1a3b2a478005d9d42a0bcdd2e0-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-888ba7fab872ee2b202040ce6642938060f82119-5
https://www.wikidata.org/wiki/Q69507
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-332d162d365fc309135025684aa893bfe39caf21-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-b526d1c6e4f3820bdf53c639f9e7cc9f474cae17-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-ab6e360ca1435dce9e9336a200b2b766fa82d1ac-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-0a8beb002a7ce4926e0d5d7ccc5dc8530590298c-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-edd991dc655aab1a3b2a478005d9d42a0bcdd2e0-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-888ba7fab872ee2b202040ce6642938060f82119-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-82136f8a98a4982f31e232ee983777c369136231-7
https://www.wikidata.org/wiki/Q4228595
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BD_(%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-a340b4b8e6bbdf9296f45585562b98cffbcc7831-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%86%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-c58bcc24f23a7909f24e3ac447b056c6584963a8-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-3578cbdb4c4513778dd84a3a05f3ac5afc64b4e4-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-ba509d2f4c733dad43354cc08794e72663f05ca7-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-ec0a564bdf476e3c6e9e47f1bece67da102e28a8-12
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-29b36b51f041e711967bb2339469849b8ca0a833-13
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#cite_note-29b36b51f041e711967bb2339469849b8ca0a833-13
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://www.wikidata.org/wiki/Q551835
https://www.wikidata.org/wiki/Q26156607
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Πολιτική τοποθέτηση 

Πολιτικό 

κόμμα/Κίνημα 
Λέσχη των Ιακωβίνων 

Οικογένεια 

Σύντροφος Simone Évrard 

Αξιώματα και βραβεύσεις 

Αξίωμα Βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης 

Υπογραφή 

 

 
Ο Ζαν Πολ Μαρά (Jean-Paul 
Marat, 24 Μαΐου 1743 - 13 
Ιουλίου 1793) ήταν Γάλλος 
πολιτικός και αρθρογράφος 
επαναστατικής εφημερίδας, 
από τις σημαντικότερες 
μορφές της Γαλλικής 
Επανάστασης.  
 
Πίνακας περιεχομένων 
 
1 Πρώτα χρόνια 
2 Δημοσιογράφος 
3 Πολιτικός 
4 Ακραία συμπεριφορά και 
θάνατος 
5 Παραπομπές 
6 Βιβλιογραφία 
7 Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 
Πρώτα χρόνια 
 

Γεννήθηκε στο Μπουντρύ (Boudry) του Νεσατέλ (Neuchâtel) της Ελβετίας. 
Καταγόταν από πλούσια οικογένεια. Σπούδασε ιατρική στα πανεπιστήμια του 
Μπορντό και του Παρισιού. Ως γιατρός ήταν αποτυχημένος και φτωχός, καταλήγοντας 
μάλιστα σε κάποια φάση της ζωής του να βρίσκει καταφύγιο στους υπονόμους του 
Παρισιού, όπου απέκτησε μία δερματοπάθεια που τον υποχρέωνε αργότερα σε 
πολύωρα λουτρά. Επηρεασμένος από τις ιδέες των Γάλλων διαφωτιστών, στράφηκε 
από τα νεανικά του χρόνια στη μελέτη και στην έρευνα των κοινωνικοπολιτικών 
προβλημάτων της εποχής του. Πρώτος καρπός των ερευνών του ήταν δύο μελέτες με 
τους τίτλους: Φιλοσοφικό δοκίμιο για τον άνθρωπο και Αλυσίδες της δουλείας, τις 
οποίες δημοσίευσε σε ηλικία 30 ετών.  

Ζαν Πολ Μαρά 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://www.wikidata.org/wiki/Q587201
https://www.wikidata.org/wiki/Q3044918
https://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1743
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1793
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#Πρώτα_χρόνια
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#Δημοσιογράφος
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#Πολιτικός
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#Ακραία_συμπεριφορά_και_θάνατος
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#Ακραία_συμπεριφορά_και_θάνατος
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#Παραπομπές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#Βιβλιογραφία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
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Δημοσιογράφος 

Το 1789 άρχισε να εκδίδει την εφημερίδα «Ο Φίλος του Λαού», από τις στήλες της 
οποίας στηλίτευε τους αριστοκράτες. Επίσης, έκανε λόγο για ανεπάρκεια των 
κυβερνητικών παραγόντων.  

Πολιτικός 

Ήταν μέλος της περίφημης «Λέσχης των Κορδελιέρων» και αναγκάστηκε πολλές 
φορές να διακόψει την έκδοση της εφημερίδας του και να καταφύγει στο εξωτερικό 
(στην Αγγλία) για να αποφύγει τη σύλληψη. Ήταν αδιάλλακτος αντίπαλος του 
μοναρχικού καθεστώτος και συνέβαλε με την αρθρογραφία του στην καταδίκη και 
εκτέλεση του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΣΤ΄, το 1793. Ο Μαρά αναδείχτηκε σε ηγετική 
μορφή της «Επιτροπής για Επαγρύπνηση της Κομμούνας».  

Ακραία συμπεριφορά και θάνατος 
 
Παρόλο που απολάμβανε της αγάπης του 
λαού, ως πολιτικός σύντομα κατέληξε σε 
ακρότητες. Υποστήριζε τη βία ως μέσο για 
την εξουδετέρωση των συνωμοσιών 
εναντίον της Επανάστασης και 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις «Σφαγές 
του Σεπτέμβρη». Ως πρόεδρος της «Λέσχης 
των Ιακωβίνων» απομάκρυνε το Στρατηγό 
Ντυμουριέ από την ηγεσία των 
επαναστατικών στρατευμάτων. Συνέβαλε 
επίσης στην ανατροπή των Γιρονδίνων από 
την εξουσία (1793). Ένα μήνα αργότερα και 
ενώ βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του, 
στις 13 Ιουλίου 1793, δολοφονήθηκε από τη 
νεαρή Σαρλότ Κορντέ. Η Κορντέ τον 
δολοφόνησε με μαχαίρι στο λουτρό του, 
όπου ο Μαρά περνούσε πολλές ώρες λόγω 
της δερματοπάθειάς του. Μετά το θάνατό 
του, τιμήθηκε ως ήρωας και μάρτυρας, 
λίγους μήνες όμως μετά, ο γαλλικός λαός τον χαρακτήρισε τέρας και αποκατέστησε 
τη δολοφόνο του, η οποία είχε εκτελεστεί στη λαιμητόμο, λίγο μετά την πράξη της...  

Έγινε μαζί με τον Πολ Τουρνεσόλ (γιο του πρώην υπουργού οικονομιών... που άλλαζε 
το επίθετο του για να μην τον καρατομήσουν... κόμη Ταβερβάλ) επίσης υπεύθυνος για 
την σε βάρος συκοφαντική δυσφήμιση και θανάτου του διάσημου Γάλλου χημικού 
Αντουάν Λωράν Λαβουαζιε (πατερά της σύγχρονης χημείας) που τον μισούσαν 
θανάσιμα...  

Παραπομπές 

Η δολοφονία του Μαρά. Πίνακας 
του Ζακ-Λουί Νταβίντ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BB%CF%8C%CF%84_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84
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1. (Γαλλικά) BnF authorities. data.bnf.fr/ark:/12148/cb119143643. Ανακτήθηκε στις 
10  Οκτωβρίου 2015.  
2. (Γαλλικά) Sycomore. www.assemblee-nationale.fr/sycomore/index.asp. 
Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
3. (Αγγλικά) SNAC. w6h9987f. Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
4. (Αγγλικά) Find A Grave. 3242. Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
5. (Γερμανικά) Brockhaus Enzyklopädie. marat-jean-paul.  
6. Γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη, Κρατική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου, Βαυαρική 
Κρατική Βιβλιοθήκη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας: Gemeinsame Normdatei. 
Ανακτήθηκε στις 11  Δεκεμβρίου 2014.  
7. Γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη, Κρατική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου, Βαυαρική 
Κρατική Βιβλιοθήκη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας: Gemeinsame Normdatei. 
Ανακτήθηκε στις 31  Δεκεμβρίου 2014.  
8. LIBRIS. 5  Νοεμβρίου 2012. libris.kb.se/katalogisering/rp369g992xzz3b6. 
Ανακτήθηκε στις 24  Αυγούστου 2018.  
9. id.loc.gov/authorities/names/n50040632. Ανακτήθηκε στις 3  Ιουνίου 2015.  
10. isni-url.oclc.nl/isni/000000008098250X. Ανακτήθηκε στις 3  Ιουνίου 2015.  
11. (Αγγλικά) Union List of Artist Names.   
12..www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&nation=&subjectid=50033
7698. Ανακτήθηκε στις 3  Ιουνίου 2015.   
13. www.britannica.com/EBchecked/topic/363841/Jean-Paul-Marat. Ανακτήθηκε στις 
3  Ιουνίου 2015.  
14. (Αγγλικά) Union List of Artist Names. 11  Νοεμβρίου 2011. 500337698. 
Ανακτήθηκε στις 14  Μαΐου 2019.  
Βιβλιογραφία 
Μάριος Βερέττας, Μαρά - Σεν-Ζιστ- Ροβεσπιέρος, 1989, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%
BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC  
 
 

Παράθεμα 2β 
 

Jean Paul Marat: Η «φωνή» της Γαλλικής Επανάστασης  
 

07:23 | 24 Μάιος. 2018 
 
«Σαν τον Χριστό, ο Μαρά αγαπούσε παράφορα τον λαό. Σαν τον Χριστό, ο Μαρά 
µισούσε τους βασιλιάδες, τους ευγενείς, τους παπάδες, τους αγύρτες και, σαν τον 
Χριστό, ποτέ δεν έπαψε να πολεµά αυτές τις µάστιγες του λαού» είχε γράψει ο 
Μαρκήσιος Ντε Σαντ για ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της Γαλλικής 
Επανάστασης, τον Ζαν Πολ Μαρά. 
 
Και έτσι ήταν: ο Μαρά σύντομα παράτησε την αριστοκρατική ανεσή του για να ταχθεί 
στις υπηρεσίες της επανάστασης, για να γίνει με την εφημερίδα του, «Φίλος του 
Λαού», η φωνή και η σκέψη των επαναστατών της Γαλλίας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q19938912
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119143643
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q15271528
http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/index.asp
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q29861311
https://snaccooperative.org/ark:/99166/w6h9987f
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q63056
https://www.findagrave.com/memorial/3242
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q237227
https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/marat-jean-paul
https://www.wikidata.org/wiki/Q27302
https://www.wikidata.org/wiki/Q170109
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q304037
https://el.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Normdatei
https://www.wikidata.org/wiki/Q27302
https://www.wikidata.org/wiki/Q170109
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q304037
https://el.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Normdatei
https://el.wikipedia.org/wiki/LIBRIS
https://libris.kb.se/katalogisering/rp369g992xzz3b6
http://id.loc.gov/authorities/names/n50040632
http://isni-url.oclc.nl/isni/000000008098250X
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Union_List_of_Artist_Names
http://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&nation=&subjectid=500337698
http://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&nation=&subjectid=500337698
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363841/Jean-Paul-Marat
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Union_List_of_Artist_Names
https://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&nation=&subjectid=500337698
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://tvxs.gr/news/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1/jean-paul-marat-%CE%B7-%C2%AB%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE%C2%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
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Ο θανατός του στις 13 Ιουλίου του 1793 από μια οπαδό των αντιπάλων του ενέπνευσε 
πολλούς συγγραφείς και καλλιτέχνες, ενώ παράλληλα αναπαραστάθηκε στον διάσημο 
πίνακα του Ζακ-Λουι Νταβίντ «Ο θάνατος του Μαρά», ένα από τα γνωστότερα έργα 
της Γαλλικής Επανάστασης. 
 
Γεννημένος, σαν σήμερα, στις 24 Μαϊου του 1743 στο Νεσατέλ της Ελβετίας, ο Ζαν 
Πολ Μαρά ήταν γόνος πλουσίας οικογενείας και σε νεαρή ηλικία έφυγε για το Παρίσι 
με σκοπό να σπουδάσει ιατρική. Την ίδια περίοδο, επηρεασμένος από τις ιδέες των 
Γάλλων Διαφωτιστών, άρχισε να ασχολείται με την μελέτη των κοινωνικοπολιτικών 
προβλημάτων και έγραψε δύο δοκίμια, το «Φιλοσοφικό δοκίμιο για τον άνθρωπο» και 
το «Αλυσίδες της δουλείας». Θέλοντας να βοηθήσει την Γαλλική Επανάσταση, 
εξέδωσε το 1790 την εφημερίδα «Φίλος του Λαού». 
 
Την εφημερίδα αυτή την έγραφε εξολοκλήρου ο ίδιος και μέσα από τις στήλες της 
στηλίτευε την αριστοκρατία, τους κυβερνητικούς παράγοντες και την μοναρχία. 
Αναγκάστηκε πολλές φορές να διακόψει την έκδοση την εφημερίδας του και να 
καταφύγει στο εξωτερικό για να αποφύγει την σύλληψή του. Κάποια περίοδο, μάλιστα, 
κρυβόταν στους υπονόμους του Παρισιού και έγραφε από εκεί τα κειμενά του. Από 
τους υπονόμους αυτούς πρέπει να κόλλησε και την βαριά χρόνια δερματοπάθεια που 
θα τον ταλαιπωρούσε μέχρι τον θανατό του. Επιπλέον, ο Μαρά μέσα από την 
εφημερίδα του προέτρεπε τον Λαό να επαναστατήσει απέναντι της μοναρχίας και 
συγκεκριμένα του Λουδοβίκου του ΙΣΤ. Τελικά, αυτό το πέτυχε υποκινώντας την 
σφαγή των μοναρχικών από τα πλήθη του Παρισιού τον Σεπτέμβριο του 1792. 
 
Ο Μαρά με την ανακήρυξη της Δημοκρατίας στις 22 Σεπτεμβρίου 1792 εξελέγη μέλος 
της Κομμούνας του Παρισιού και επίσης βουλευτής των «Ιακωβίνων » στην 
Συμβατική Εθνοσυνέλευση.  Μαζί με τον  Μαξιμιλιανό Ροβεσπιέρο (Maximilien 
Robespierre)  και τον Ζωρζ  Νταντών  (Georges Danton)  υπήρξε  ένας  από  τους  τρεις  
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πολιτικά ισχυρότερους άνδρες της Δημοκρατίας μετά την πτώση των αντιπάλων τους, 
των δεξιών «Γιρονδίνων». Η συμβολή του στην πτώση των Γιρονδίνων, η 
πρωταγωνιστική του συμμετοχή στις σφαγές του Σεπτεμβρίου και στην ανατροπή του 
στρατηγού Ντιμουριέ από την ηγεσία των επαναστατικών στρατευμάτων, θεωρήθηκαν 
ακρότητες από την πλευρά του Μαρά και αυτό συνέβαλλε στο να γίνει αντιπαθής σε 
μια μερίδα του λαού. Έπειτα οι αντιπάλοι του χρησιμοποίησαν αυτές τις ακρότητες για 
να τον χαρακτηρίσουν «τέρας». 
 
Ο Μαρά, παρόλα αυτά, θεωρείται η προσωποποίηση του Επαναστάτη της Γαλλικής 
Επανάστασης. Αγαπούσε τον Λαό της Γαλλίας αλλά ταυτόχρονα πίστευε ότι η βία 
είναι αναγκαία για να διασωθεί η Επανάσταση. Ήταν υπέρμαχος της ελευθερίας του 
λόγου και τα γραπτά του είναι σήμερα επίκαιρα όσο ποτέ. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο 
του «Η εγκαθίδρυση του δεσποτισμού» το 1792 γράφει: 
 
«Μερικές φορές ο ηγεμόνας, για να επιβουλευτεί την ελευθερία περιμένει τη στιγμή 
της εκδήλωσης μιας ανησυχητικής κρίσης, που έχει προετοιμάσει ο ίδιος· τότε, με το 
πρόσχημα της φροντίδας για τη σωτηρία του κράτους προτείνει καταστροφικά μέτρα, 
που τα καλύπτει με το πέπλο της αναγκαιότητας, του κατεπείγοντος, των περιστάσεων, 
της κακοδαιμονίας των καιρών. Εγκωμιάζει την αγνότητα των προθέσεών του, 
εκφωνεί μεγάλα λόγια για την αγάπη του δημοσίου συμφέροντος, διαλαλεί τη μέριμνα 
της πατρικής του αγάπης. Κι αν δει ότι υπάρχει δισταγμός για να γίνουν δεκτές οι 
προτάσεις του, βάζει αμέσως τις φωνές: Πώς, δεν θέλετε; Ε, τότε βγείτε μόνοι σας από 
την άβυσσο! Κανείς δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί, κι ο καθένας αφήνεται στο 
έλεος των πραγμάτων, παρ’ όλο που δεν έχει καμιά αμφιβολία γι’ αυτό που κρύβουν 
τα μέτρα αυτά, όπου κάτω από το όμορφο περίβλημα βρίσκονται τα πιο μοχθηρά 
σχέδια. Η παγίδα αποκαλύπτεται όταν δεν υπάρχουν πλέον χρονικά περιθώρια για να 
αποφευχθεί: τότε ο λαός σαν το λιοντάρι που πέφτει μέσα στα δίχτυα κρυμμένα κάτω 
από τα φυλλώματα, παλεύει για να τα σπάσει και το μόνο που καταφέρνει είναι να 
μπλέκεται περισσότερο». 
 
Ο Μαρά δολοφονήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1793 από την Σαρλότ Κορντέ, οπαδό των 
Γιρονδίνων. Η νεαρή μαχαίρωσε τον Μαρά μέσα στο μπάνιο στο οποίο περνούσε ώρες 
λόγω της δερματοπάθειας του. Ο Μαρά τιμήθηκε ως ήρωας και η δολοφόνος του 
θανατώθηκε στιην λαιμητόμο. Αργότερα βέβαια το ονομά του συνδέθηκε από τους 
αντιπάλους του με τις αγριότητες. 
 
Ο θάνατος του ακόμα εμπνέει συγγραφείς και καλλιτέχνες ενώ έχει αποτυπωθεί σε 
θεατρικά έργα, βιβλία, γλυπτά, ποιήματα και πίνακες. Στον τάφο είχαν γραφτεί τα  εξής  
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λόγια: «Unité, Indivisibilité de la République, Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort» 
(Ενότητα, Δημοκρατία, Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη ή θάνατος!) 
 
Πηγή:.https://tvxs.gr/news/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%8
0%CE%B1/jean-paul-marat-%CE%B7-
%C2%AB%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE%C2%BB-
%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%
CF%83%CE%B7%CF%82  
 
 

Παράθεμα 3 
 

Λέσχη των Ιακωβίνων 
 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 
Η Λέσχη των Ιακωβίνων, με παλαιότερη 
ονομασία Εταιρεία Φίλων του Συντάγματος 
ήταν πολιτική ομάδα κατά τη Γαλλική 
Επανάσταση.[1] «Εδώ προετοιμάστηκε η 
Επανάσταση, εδώ έγινε, εδώ σχεδιάστηκαν όλα τα 
σημαντικά γεγονότα», είπε ο Ζωρζ Κουτόν το 
1793.[2]  
 
Αρχικά ονομαζόταν Λέσχη της Βρετάνης, πήρε δε 
το όνομά της από το μοναστήρι των Ιακωβίνων της 
οδού Σαιντ-Ονορέ όπου εγκαταστάθηκε το 1789.  
 
Η δράση της λέσχης, ουσιαστικά από τις αρχές του 
1790, κορυφώθηκε μεταξύ 1792 και 1794 και 
έπαιξε σημαντικό ρόλο την περίοδο της 
Τρομοκρατίας.[3] Η πτώση του Ροβεσπιέρου, 
αδιαμφισβήτητου ηγέτη της, προκάλεσε τη 
διάλυσή της το Νοέμβριο του 1794. 
 
Πίνακας περιεχομένων 
 
1 Ιστορία της Λέσχης  
1.1 Ονομασία 
1.2 Δράση 
1.3 Η πτώση 
2 Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
3 Παραπομπές και σημειώσεις 

Σφραγίδα της λέσχης των 
Ιακωβίνων 

https://tvxs.gr/news/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1/jean-paul-marat-%CE%B7-%C2%AB%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE%C2%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1/jean-paul-marat-%CE%B7-%C2%AB%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE%C2%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1/jean-paul-marat-%CE%B7-%C2%AB%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE%C2%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1/jean-paul-marat-%CE%B7-%C2%AB%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE%C2%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1/jean-paul-marat-%CE%B7-%C2%AB%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE%C2%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1/jean-paul-marat-%CE%B7-%C2%AB%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE%C2%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1/jean-paul-marat-%CE%B7-%C2%AB%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE%C2%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD#cite_note-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD#Ιστορία_της_Λέσχης
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD#Ονομασία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD#Δράση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD#Η_πτώση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD#Παραπομπές_και_σημειώσεις
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Ιστορία της Λέσχης 
 
Ονομασία 
 

 
Ιδρύθηκε στη Βρετάνη το 1788, λίγο πριν την 
έκρηξη της Επανάστασης, από ριζοσπάστες 
αντιπροσώπους της τρίτης τάξης (Ζαν Ντενί 
Λανζινέ, Ισαάκ Λε Σαπελιέ) στους οποίους 
προστέθηκαν αντιπρόσωποι της τρίτης τάξης 
από άλλες επαρχίες αλλά και ευγενείς που 
είχαν ταχθεί υπέρ των μεταρρυθμίσεων 
(Μιραμπώ, Λα Φαγιέτ, Μπαρνάβ, Σιεγές). Όταν η Εθνοσυνέλευση μεταφέρθηκε από 
τις Βερσαλλίες στο Παρίσι, η λέσχη την ακολούθησε και εγκαταστάθηκε σε ένα παλιό 
μοναστήρι Δομινικανών, που ονομάζονταν και Ιακωβίνοι,[4] της οδού Σεντ Ονορέ, από 
όπου έλαβε τη νέα ονομασία της Λέσχη των Ιακωβίνων που αρχικά χρησιμοποιούσαν 
σκωπτικά οι πολιτικοί της εχθροί αλλά αργότερα καθιερώθηκε.  
 
Δράση 
 
Στις αρχές του 1790 η σύνθεσή της ήταν ανομοιογενής και περιλάμβανε δύο μεγάλες 
παρατάξεις, τους ριζοσπάστες Ορεινούς και τους Γιρονδίνους, που κρατούσαν 
μετριοπαθή στάση. Έως το καλοκαίρι του 1791, η λέσχη προσανατολίζονταν προς μια 
συνταγματική μοναρχία. Αναπτύχθηκε γρήγορα, ίδρυσε θυγατρικές λέσχες στην 
επαρχία, που το 1792 ξεπερνούσαν τις 400 και απέκτησε μεγάλη επιρροή στην κοινή 
γνώμη.  
 
Όταν τον Ιούνιο 1791 ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ συνελήφθη στην Βαρέν κατά την απόπειρα 
διαφυγής του, πολλά μετριοπαθή μέλη της λέσχης (Μπαρνάβ, Λαφαγιέτ, Λε Σαπελιέ, 
Σιεγιές κλ) αποχώρησαν και ίδρυσαν τη λέσχη των Φεγιαντίνων. Σύντομα οι πολιτικές 
τάσεις της λέσχης έγιναν ακραία ριζοσπαστικές, υπό την ηγεσία του Ροβεσπιέρου, και 
η λέσχη έγινε το καθοδηγητικό όργανο των Ορεινών, οι οποίοι εκεί προετοίμαζαν τις 
συνεδριάσεις της Συμβατικής. Το φθινόπωρο του 1792 αποχώρησαν οι Γιρονδίνοι.  

Από το καλοκαίρι του 1793 έως το 
καλοκαίρι του 1794, η λέσχη των 

Ιακωβίνων ταυτίστηκε με τον 
Ροβεσπιέρο. 

Συνεδρίαση στη λέσχη των Ιακωβίνων, 1791 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B1%CE%AC%CE%BA_%CE%9B%CE%B5_%CE%A3%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%AD-%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%AD%CE%BB_%CE%A1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%AF,_%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9C%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B9%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81_%CE%BD%CF%84%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%AD_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9B%CE%B1_%CE%A6%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%85%CE%AD%CE%BB_%CE%96%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CF%86_%CE%A3%CE%B9%CE%B5%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_(%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A6%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_(%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9
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Όταν εκδηλώθηκε η ευρωπαϊκή αντίδραση και η Γαλλία βρέθηκε απειλούμενη από το 
εξωτερικό αλλά και από φιλομοναρχικές εξεγέρσεις στο εσωτερικό, όπως στην 
περιοχή της Βανδέας, οι Ιακωβίνοι προσεταιρίστηκαν τα μεσοαστικά και λαϊκά 
στρώματα, τους λεγόμενους «Αβράκωτους» («Sans - culottes») και συντέλεσαν στην 
επιτυχημένη στρατιωτική άμυνα της Γαλλίας. Υπό την ηγεσία του Ροβεσπιέρου, 
συντέλεσαν επίσης μεταξύ άλλων στην ανακήρυξη της Δημοκρατίας, την καταδίκη 
του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄σε θάνατο, καθώς και στην σύνταξη και ψήφιση του 
Συντάγματος του Αυγούστου 1793. Εξουδετέρωσαν όλους τους αντιφρονούντες 
(γιρονδίνους, εμπερτιστές, δαντονιστές, μετριοπαθείς) και ανέλαβαν την πολιτική 
ηγεσία της επανάστασης αλλά και της Γαλλίας.  
 
Η πτώση 
 
Η περίοδος της Τρομοκρατίας, στην οποία πρωταγωνίστησε η λέσχη των Ιακωβίνων 
που ήταν απολύτως κυρίαρχη της Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας, δεν μπορούσε να 
συνεχιστεί και προκλήθηκε αντίδραση μέσα από τα ίδια τα μέλη της λέσχης. Με τα 
γεγονότα της 9ης Θερμιδόρ του δημοκρατικού έτους 2, σύμφωνα με το επαναστατικό 
ημερολόγιο (27 Ιουλίου 1794), ο Ροβεσπιέρος και άλλα 120 ηγετικά στελέχη των 
Ιακωβίνων οδηγήθηκαν στη λαιμητόμο, τα μέλη της καταδιώχθηκαν, φυλακίστηκαν ή 
εξορίστηκαν και απαγορεύτηκε η λειτουργία της λέσχης. Μετά την πτώση της, η 
Συμβατική Εθνοσυνέλευση επανήλθε για ακόμη ένα χρόνο μέχρι τη δημιουργία του 
Διευθυντηρίου.  
 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF

%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%C

E%BD  

 
Παράθεμα 4 

 
Ζακ Ρου 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 
Ο Ζακ Ρου (Jacques Roux) (21 Αυγούστου 1752 – 10 Φεβρουαρίου 1794) ήταν 
ριζοσπάστης Καθολικός ιερέας ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην πολιτική κατά τη 
διάρκεια της γαλλικής Επανάστασης.[4] Ο ίδιος ανέπτυξε επιδέξια τα ιδανικά της 
λαϊκής δημοκρατίας και της αταξικής κοινωνίας στα πλήθη του Παρισιού στους 
αβράκωτους (Sans-culottes) στην εργατική τάξη, τους μισθωτούς και τους 
καταστηματάρχες ριζοσπαστικοποιώντας τους και καθιστώντας τους  επικίνδυνη 
επαναστατική δύναμη. Έγινε ηγέτης μιας δημοφιλούς άκρας αριστεράς.[5]  
 
Πίνακας περιεχομένων 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Σύνταγμα_του_1793
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%AD_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_(%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#cite_note-defjac-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/Sans-culottes
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#cite_note-Levy1981Women1-5
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1 Το πολιτικό του πρόταγμα 
2 Το μανιφέστο των Enragés 
3 Θάνατος 
4 Δείτε επίσης 
5 Παραπομπές 
 
6 Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 
Το πολιτικό του πρόταγμα 
 
Το 1791 ο Ρου, εξελέγη μέλος της 
παρισινής Κομμούνας. Όταν η Πρώτη 
γαλλική Δημοκρατία ξε-κίνησε το 
1792, ο Ρου ευθυ-γραμμίστηκε με την 
πολιτική παράταξη που ήταν γνωστή 
ως Enragés (Μανιακοί) . Ο Ρου 
θεωρούνταν ο πιο ακραίος εκπρό-
σωπος της αριστεράς για τα 
συμφέροντα των Παριζιάνων 
«Αβράκωτων» (sans-culottes).  
 
Ως εκ τούτου ο Ρου αγωνίστηκε για 
μια οικονομικά ίση κοινωνία, 
μετατρέποντας τα πλήθη των 
«Αβράκωτων» ενάντιους στην αστική 
αποχαύνωση των Ιακω-βίνων.[6] 
Απαίτησε το φαγητό να είναι 
διαθέσιμο σε κάθε μέλος της 
κοινωνίας, και κάλεσε να εκτελούνται 
οι πλούσιοι σε περίπτωση που το 
συσσώρευαν. Ο Ρου εξέφραζε 
ακούραστα τα αιτήματα των φτωχών 
του Παρισινού πληθυσμού, να 
κατάσχουν τον πλούτο των 
αριστοκρατών και να προσφέρουν 
οικονομικά προσιτό ψωμί.  
 
Έγινε αρκετά δημοφιλής καθώς τη 
στιγμή που ο διαχωρισμός μεταξύ των 
Γιρονδίνων (Girondins) και των 
Ορεινών (The Mountain) μεγάλωνε, η 
φωνή του βοήθησε να απομακρυνθούν οι Γιρονδίνοι από την Εθνική Συνέλευση το 
1793.[7]  
 
Το μανιφέστο των Enragés 

 

Όνομα στη 

μητρική γλώσσα 

Jacques Roux 

(Γαλλικά)  

Γέννηση 
21  Αυγούστου 1752[1] 

Pranzac[2] 

Θάνατος 
10  Φεβρουαρίου 

1794[1] Bicêtre 

Αιτία θανάτου απώλεια αίματος 

Συνθήκες θανάτου αυτοκτονία 

Χώρα πολιτογράφησης Γαλλία 

Θρησκεία Καθολική Εκκλησία 

Ομιλούμενες γλώσσες Γαλλικά[3]
 

Ιδιότητα πολιτικός 

πρεσβύτερος Πολιτικό κόμμα Κίνημα Λυσσασμένοι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#Το_πολιτικό_του_πρόταγμα
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#Το_μανιφέστο_των_Enragés
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#Θάνατος
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#Δείτε_επίσης
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#Παραπομπές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1_(%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#cite_note-Higonnet1998Goodness1-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_(%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#cite_note-JRVV-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#cite_note-7213fe15d2c5394732087d868a377d79829a1d62-1
https://www.wikidata.org/wiki/Q831436
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#cite_note-9dd6c241c3128cf2604a119b235520a68dcc5fb3-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#cite_note-7213fe15d2c5394732087d868a377d79829a1d62-1
https://www.wikidata.org/wiki/Q856882
https://www.wikidata.org/wiki/Q4241510
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85#cite_note-b9a39b4659f3439704525e13e40c270003ebbe2a-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques_Roux_-_estampe_du_mus%C3%A9e_Carnavalet.jpg
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Το 1793 σε ένα  αμφιλεγόμενο διάγγελμα του για τη Συμβατική Εθνοσυνέλευση , ο 
Ρου διακήρυξε το Μανιφέστο των Μανιακών (ή Λυσσασμένων , manifeste des 
enrages) στο οποίο απαίτησε την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας και της ταξικής 
κοινωνίας στο όνομα του λαού που αντιπροσώπευε.[6] Με πολλούς τρόπους, ο Ρου και 
το μανιφέστο αυτό,  ήταν προφητικά στην πρόβλεψη πολλών από τα θέματα που 
ανέπτυξε o Καρλ Μαρξ στην αναλυτική θεωρία δεκαετίες αργότερα.  
 
Σύντομα, η εμπρηστική ρητορική του Ρου πυροδότησε ταραχές για τα τρόφιμα και 
διατάραξε την ισορροπία δυνάμεων εντός της παρισινής Κομμούνας. Ο Ροβεσπιέρος, 
φοβούμενος ότι ο Ρου απειλούσε την κυριαρχία της κυβέρνησης των Ιακωβίνων, 
παρουσίασε κατηγορίες ότι είναι κατάσκοπος που σκόπιμα προσπαθεί να διαταράξει 
την επαναστατική κυβέρνηση και την Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας.[1] Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, ο πρώην φίλος του Ρου, Ζαν-Πωλ Μαρά,  στράφηκε εναντίον του, 
γράφοντας στην εφημερίδα του, L'Ami du peuple, πως ο Ρου ήταν ψεύτικος ιερέας που 
ενδιαφέρονταν μόνο για τη θρησκεία  εφόσον του παρείχε εισόδημα.[7] Στις 7 Ιουλίου 
του 1793, οι εχθροί του Ρου κάλεσαν την Ελίζαμπεθ Μαργαρίτα Hébert για ανάκριση, 
σε μια προσπάθεια να χρεώσουν στον  Ρου εκβιασμούς και υπεξαίρεση των 
φιλανθρωπικών ταμείων. Η Hébert είχε προσφάτως χηρεύσει και μείνει άπορη, και ο 
Ρου δύο χρόνια νωρίτερα, είχε συμφωνήσει να αναζητήσει χρήματα για την ίδια και 
την οικογένειά της. Όταν η ίδια ρωτήθηκε αν είχε απώτερο κίνητρο, απάντησε ότι: 
«δεν το πιστεύω ότι το έκανε».[5]  Ο Ρου δεν συνελήφθη τότε, αλλά τον Αύγουστο του 
1793,  με τις κατηγορίες ότι είχε παρακρατήσει χρήματα τόσο από την χήρα Hébert 
όσο και από τη χήρα Mlle Beaurepaire. Ο Ρου διαβεβαίωσε την επαναστατική 
επιτροπή του τμήματος Gravilliers ότι δεν έκανε τίποτα τέτοιο και ότι οι κατηγορίες 
αποτελούσαν πλεκτάνη των εχθρών του.[5] O Ρου αποφυλακίστηκε με τη βοήθεια δύο 
φίλων του, και συνέχισε να πολεμά για τα ιδανικά του. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1793, 
ο Ρου κλείστηκε εκ νέου στη φυλακή.  
 
Θάνατος 
 
Στις 14 Ιανουαρίου 1794, ο Ρου ενημερώθηκε ότι η υπόθεση του πρόκειται να δικαστεί 
από το Επαναστατικό Δικαστήριο. Όταν άκουσε  αυτή την είδηση, έβγαλε ένα μαχαίρι 
και μαχαίρωσε τον εαυτό του αρκετές φορές, αλλά δεν κατάφερε το μοιραίο χτύπημα. 
Λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, στις 10 Φεβρουαρίου του 1794, ενώ ανάρρωνε  στη 
φυλακή, ο Ρου μαχαίρωσε τον εαυτό του και πάλι, καταφέρνοντας να αυτοκτονήσει. 
Ήταν 41 ετών.[5]  
 
Καθώς το κίνημα των «μανιακών» (Enragés) άρχισε να υποχωρεί, η πιο μετριοπαθής 
φατρία του Ζακ Ρενέ Εμπέρ που έγινε γνωστή ως Εμπερτιστές προσπάθησε να 
κερδίσει  τους  πρώην  υποστηρικτές του και να συνεχίσει τον πολιτικό αγώνα εκεί που 
τον είχε αφήσει.[1]  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%AD_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
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Δείτε επίσης 
 
Βασιλεία του Τρόμου 
 
Παραπομπές 
 
1. (Γερμανικά) Brockhaus Enzyklopädie. roux-jacques. Ανακτήθηκε στις 
9  Οκτωβρίου 2017.  
2.«Большая советская энциклопедия» (Ρωσικά) Great Russian Entsiklopedia, JSC. 
Μόσχα. 1969. Ανακτήθηκε στις 28  Σεπτεμβρίου 2015.  
3. (Γαλλικά) BnF authorities. data.bnf.fr/ark:/12148/cb119229754. Ανακτήθηκε στις 
10 Οκτωβρίου 2015.  
4. Jacques Roux. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica, 2011. 
Web. 04 Mar. 2011.  
5. Levy, Darline (1 Αυγούστου 1981). Women in Revolutionary Paris 1789-1795. 
University of Illinois Press. σελ. 145.  
6. Higonnet, Patrice (25 Οκτωβρίου 1998). Goodness beyond Virtue: Jacobins during 
the French Revolution. Harvard University Press. σελ. 118.  
7. Slavin, Morris. "Jacques Roux: A Victim of Vilification." French Historical Studies, 
Vol. 3, No. 4 (Autumn, 1964), pp. 525–537.  
 
Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 
Jacques Roux Archive at Marxists Internet Archive 
 

Σύνδεσμοι σε καταλόγους 
καθιερωμένων όρων 

 WorldCat 
 VIAF: 24590441 
 LCCN: n82152846 
 ISNI: 0000 0000 8365 0383 
 GND: 118603469 
 SUDOC: 027113647 
 BNF: cb119229754 (data) 
 NKC: xx0111543 

 

 
Κατηγορία: 
  
Γάλλοι επαναστάτες 
 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1
%CE%BF%CF%85  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q237227
https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/roux-jacques
https://www.wikidata.org/wiki/Q17378135
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q5061737
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q19938912
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119229754
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/511024/Jacques-Roux
https://books.google.com/books?id=GtE-7skLY6AC&pg=PA145
https://books.google.com/books?id=Vk8v9yD7rwgC&pg=PA118
https://books.google.com/books?id=Vk8v9yD7rwgC&pg=PA118
https://www.marxists.org/history/france/revolution/roux/index.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://www.worldcat.org/identities/lccn-n82-152846
https://el.wikipedia.org/wiki/Virtual_International_Authority_File
https://viaf.org/viaf/24590441
https://el.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress_Control_Number
http://id.loc.gov/authorities/names/n82152846
https://el.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Name_Identifier
http://isni.org/0000000083650383
https://el.wikipedia.org/wiki/Integrated_Authority_File
http://d-nb.info/gnd/118603469
https://el.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_universitaire_de_documentation
http://www.idref.fr/027113647
https://el.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119229754
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119229754
https://el.wikipedia.org/wiki/National_Library_of_the_Czech_Republic
http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=xx0111543&CON_LNG=ENG
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85
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Παράθεμα 5α 
 

Σαρλότ Κορντέ 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 

Η Σαρλότ Κορντέ Το πλήρες όνομά 
της ήταν Μαρί Αν Σαρλότ Κορντέ ντ' 
Αρμόν. Ήταν μέλος αριστοκρατικής 
πλην φτωχής οικογένειας. Γεν-
νήθηκε στην Καέν και το 1789, όταν 
ο Μαρά διέταξε τη σύλληψη 22 
Γιρονδίνων, αποφάσισε να τον 
δολοφονήσει. Αυτό έγινε στις 13 
Ιουλίου 1793, στο μπάνιο του 
επαναστάτη. Είχε προηγηθεί μια 
πρώτη απόπειρα να τον συναντήσει, 
αλλά ο Μαρά δεν τη δέχτηκε. Στη 
δεύτερη απόπειρα, τη δέχτηκε και η 
Κορντέ- που ήδη είχε αγοράσει ένα 
μαχαίρι από το Παρίσι- του διάβασε 
ονόματα Γιρονδίνων, που φέρονταν 
να σχεδιάζουν επανάσταση. Τότε, η 
Κορντέ τράβηξε το μαχαίρι και το 
βύθισε στο στήθος του, τρυπώντας 
τον πνεύμονα, την αορτή και την 
αριστερή κοιλία της καρδιάς. Ο 
Μαρά ούρλιαξε «A moi, ma chère 
amie!» («Σε μένα, αγαπητή μου 

φίλη!») και πέθανε. 
 
Στη δίκη της, η Κορντέ παραδέχτηκε ότι διέπραξε μόνη της τη δολοφονία, «για να 
σώσει 100.000 ανθρώπους». Πέθανε στη λαιμητόμο.  
 
Ο Μαρά τιμήθηκε ως ήρωας, αλλά δύο χρόνια μετά, η Κορντέ αποκαταστάθηκε καθώς 
θεωρήθηκε ότι βοήθησε στην εξολόθρευση ενός «τέρατος».  
 
Πολιτιστικές αναφορές 
 
1. Ο Percy Bysshe Shelley έγραψε για την Κορντέ στο βιβλίο του Posthumous 
Fragments of Margaret Nicholson (1810). 
2. Η Αμερικανίδα δραματουργός Sarah Pogson Smith (1774-1870) μνημόνευσε την 
Κορντέ στην δραματική παράσταση The Female Enthusiast: A Tragedy in Five Acts 
(1807). 
3. Ο Λαμαρτίνος της αφιέρωσε ένα βιβλίο από την σειρά βιβλίων του Histoire des 
Girondins (1847), στο οποίο της απέδωσε το ψευδώνυμο με το οποίο είναι σήμερα 
διάσημη : "l'ange de l'assassinat" (the angel of assassination). 

Η Σαρλότ Κορντέ(Marie-Anne-Charlotte de 
Corday d’Armont, 27 Ιουλίου 1768 - 17 Ιουλίου 
1793) ήταν Γαλλίδα Γιρονδίνη και δολοφόνος 

του Ζαν Πωλ Μαρά.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1789
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1793
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1768
https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1793
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CF%89%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC
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4. Ο Γάλλος δραματουργός François Ponsard (1814-67) έγραψε μια παράσταση, με 
τον τίτλο Charlotte Corday, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Théâtre Français τον Μάρτιο 
του 1850. 
5. Το Harper's Weekly ανέφερε την Κορντέ στην έκδοση της 29ης Απριλίου 1865, σε 
μια σειρά άρθρων που ανέλυαν την δολοφονία του Αβραάμ Λίνκολν, ως η "μόνη 
δολοφόνος της οποίας η ιστορία με ανοχή και με χειροκροτήματα" αλλά καταλήγει ότι 
η δολοφονία του Μαρά ήταν ένα λάθος καθώς η ίδια έγινε το θύμα του Μαρά αντί να 
σώσει ή να βοηθήσει τα θύματά του. 
6. Στο τέλος της τρίτης πράξης, προτού φύγει για να σκοτώσει τον τσάρο, η επώνυμη 
ηρωίδα στο θεατρικό έργο του Όσκαρ Ουάιλντ Vera ; ή The Nihilists αναφωνεί "το 
πνεύμα της Σαρλότ Κορντέ έχει εισέλθει στην ψυχή μου τώρα". 
7. Η Κορντέ κάνει μια σύντομη αλλά σημαντική εμφάνιση στο μυθιστόρημα A Far 
Better Rest της Susanne Alleyn, μια αναπροσαρμογή του μυθιστορήματος A Tale of 
Two Cities. 
8. Ο Drieu La Rochelle έγραψε μια παράσταση σε τρεις πράξεις με τον τίτλο Σαρλότ 
Κορντέ το 1939. Ανέβηκε στην θεατρική σκηνή της νότιας Γαλλίας κατά την διάρκεια 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η Κορντέ παρουσιάζεται ως μια ένθερμη 
ρεπουμπλικανή που ελπίζει ότι η απομάκρυνση του Μαρά θα σώσει την επανάσταση 
και θα την αποτρέψει από το να γίνει τυραννία. 
9. Ο Ιταλός συνθέτης Lorenzo Ferrero (1951-) συνέθεσε μια όπερα σε τρεις πράξεις με 
τον τίτλο Σαρλότ Κορντέ, για την επέτειο των 200 ετών από την Γαλλική Επανάσταση. 
10. Στο έργο του Peter Weiss Marat/Sade, η δολοφονία του Μαρά παρουσιάζεται ως 
θεατρικό έργο, σε κείμενα του Μαρκησίου δε Σαντ, στο οποίο συμμετείχαν οι τρόφιμοι 
του ασύλου του Charenton. 
11. Ο Βρετανός τραγουδιστής και συνθέτης Al Stewart συμπεριέλαβε ένα τραγούδι για 
την Κορντέ, σε στίχους του ίδιου και του Tori Amos, στον δίσκο Famous Last Words 
(1993). 
12. The graphic novel series L'Ordre Du Chaos includes a whole book dedicated to 
Charlotte Corday and Marat (ISBN 978-2756024820). 
13. Στο μυθιστόρημα Οι άθλιοι, ο Combeferre likens Enjolras's execution of Le Cabuc 
to Corday's assassination of Marat, calling it a "liberating murder." 
14. Actor Herbert Lom's novel Dr Guillotine features Corday as a principal protagonist 
in a story set around the Reign of Terror. 
15. Corday is a central character in Lauren Gunderson's 2017 play The Revolutionists, 
a comedic quartet about four French women during the Reign of Terror. 
16. In Kate Douglas Wiggins' 1903 novel Rebecca of Sunnybrook Farm, young 
Rebecca re-enacts a scene of Charlotte Corday in prison, with her friends playing the 
role of the mob. 
 
Περαιτέρω μελέτη 
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 Γαλλική Επανάσταση 
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Παράθεμα 5β 
 

Σαρλότ Κορνταί: La Belle Dame sans Merci  
 
Δημοσίευση: 27 Φεβρουαρίου 2017 12:00  
 
Ας αναλογιστούμε για λίγο αυτήν την ομορφιά. Ας εστιάσουμε στη φιγούρα μιας 
συγκεκριμένης γυναίκας – σμιλεμένο σώμα, λυγερή κορμοστασιά, κατάλευκο δέρμα, 
πλούσια καστανά μαλλιά. Ας δώσουμε, ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση στα στήθη της: 
σφριγηλά και λεία, να προβάλλουν διστακτικά μέσα απ’ το σφιχτοδεμένο κορσέ της, 
ακτινοβολώντας απατηλότητα και υπόσχεση, παρθενική προσμονή και επίφοβη 
προσδοκία.  
 
Κάθε γυναίκα λατρεύει έναν φασίστα, 
Την μπότα στο πρόσωπο, 
του κτήνους, του κτήνους την καρδιά 
ενός κτήνους σαν εσένα. 
 

Sylvia Plath, Daddy 
 

Ας μιλήσουμε λίγο για το σώμα. Για το αίνιγμα, τον γρίφο, το μυστηριώδες νησί που 
πλέει μέσα στα δηλητηριώδη υγρά του. Την ακατανόητη, πλεονάζουσα ομορφιά που 
διεκδικεί στο βλέμμα μας τη θνησιγενή ενθρόνιση που θα τη δικαιώσει, θα τη 
διαιωνίσει ενδεχομένως – γιατί πώς αλλιώς μπορεί να οριστεί η ομορφιά, εκτός από 
μια ενίοτε ξεδιάντροπη διεκδίκηση της αθανασίας μέσω του βλέμματος, που θα 
αυτοπροσδιοριστεί ως λίκνο και κάτοπτρό της. 
 
Ας αναλογιστούμε για λίγο αυτήν την ομορφιά. Ας εστιάσουμε στη φιγούρα μιας 
συγκεκριμένης γυναίκας – σμιλεμένο σώμα, λυγερή κορμοστασιά, κατάλευκο δέρμα, 
πλούσια καστανά μαλλιά. Ας δώσουμε, ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση στα στήθη της: 
σφριγηλά και λεία, να προβάλλουν διστακτικά μέσα απ’ το σφιχτοδεμένο κορσέ της, 
ακτινοβολώντας απατηλότητα και υπόσχεση, παρθενική προσμονή και επίφοβη 
προσδοκία. Και ανάμεσά τους, ανάμεσα σ’ αυτές τις δίδυμες, συντριπτικές 
συμπληγάδες, η περήφανη κάτοχος να φέρει ως άλλη λαίδη Μάκβεθ «τον αμύθητο 
λίθο του φόνου» - επιτραπέζιαν μάχαιραν μετά της θήκης της τεχνοτροπίας σαγρέ, μετά 
λεπίδος μήκους πέντε περίπου δακτύλων, και ξυλίνην λαβήν φέρουσαν αργυρούν 
δακτύλιον: βελούδινη θήκη που φιλοξενεί εντός της το εγχειρίδιο του δημίου. Φύλο 
συνεσταλμένο και γλυκύ, πώς γίνεται και τα λεπτεπίλεπτα χέρια σου άδραξαν το στιλέτο 
που ακόνιζε η σαγήνη; Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ τα λέει αυτά. Αιφνιδιάστηκε, 
ομολογουμένως, από ένα λουτρό αίματος που δεν ήταν ακριβώς του γούστου του. 
Εκείνος γνώριζε κάποιες Ιουστίνες, κάποιες Ιουλιέτες. Οπωσδήποτε αυτή η Μαρί-Αν-
Σαρλότ ντε Κορνταί δεν ανήκε ανάμεσά τους. Κι αν ακόμα για τον Μαρκήσιο η 
διαπίστωση ήταν μάλλον ανώδυνη, για τον Ζαν-Πωλ Μαρά που λουόταν 
ανυποψίαστος –αλλά όχι και χωρίς πόνους, λόγω του εκζέματος που τον 
ταλαιπωρούσε– οι προθέσεις της Δεσποινίδας ντε Κορνταί κατέστησαν σαφείς, 
οριστικοποιώντας το κόκκινο. Έμπηξε το μαχαίρι της μία φορά και μόνο. Η λάμα  
εισχώρησε    κάτω    από    την   κλείδα,   εντυπωσιακά   βαθιά.   Ένας   πηχτός   κρουνός  

http://www.avgi.gr/article/10811/7932743/la-belle-dame-sans-merci
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αίματος ανέβλυσε από την κομμένη καρωτίδα. Επτά και μισή το απόγευμα της 13ης 
Ιουλίου του 1793, ο Μαρά, από τις πιο εμβληματικές μορφές της Γαλλικής 
Επανάστασης, καταρρέει μέσα στο εκζεματικό νερό της μπανιέρας του, χτυπημένος 
θανάσιμα από το στιλέτο-προέκταση του λεπτοκαμωμένου χεριού αυτής της 24χρονης 
Νορμανδής που εδώ και καιρό απεργαζόταν με μονομανιακή προσήλωση την ιδέα να 
τον σκοτώσει. Ο Μαρά δεν υπάρχει πια. Η Σαρλότ Κορνταί πεθαίνει, η Ρωμαία 
Παρθένος αναδύεται – και η φασματική απειλή προς όλους τους ανυποψίαστους 
λουόμενους με υπέρμετρες πολιτικές φιλοδοξίες αποκτά τη σάρκα και τα οστά μιας 
αιματοβαμμένης débutante που διάβαζε Πλούταρχο και Κορνέιγ (ήταν πρόγονός της, 
άλλωστε, παππούς τού προπάππου της σε ευθεία γραμμή) και που αποφάσισε να 
ολοκληρώσει το θελκτικά μακάβριο, ανατριχιαστικά ελκυστικό σόλο της όχι ως 
παλλακίδα, εταίρα ή ενάρετη, καλοβαλμένη σύζυγος, αλλά ως συνειδητοποιημένη 
δολοφόνος. 
 
Ας σκιαγραφήσουμε λίγο το πορτραίτο του θύματος: Γιος παπά που αποστάτησε για 
να εναγκαλιστεί τον κοσμικό βίο, διπλωματούχος αγύρτης (αγόρασε πτυχίο Ιατρικής 
από αγγλικό πανεπιστήμιο), συγγραφέας που δεν τυγχάνει ευμενούς κριτικής από το 
Βολταίρο και τον Ντιντερό, ψευδοεπιστήμονας, οπαδός του μεσμερισμού που 
ονειρεύεται να υποσκελίσει τον Νεύτωνα, δήθεν παραγνωρισμένη μεγαλοφυία που 
φλερτάρει επίμονα μα αναποτελεσματικά με την ακαδημαϊκή τήβεννο, ο Ζαν-Πωλ 
Μαρά ασκεί ακατάπαυστα εαυτόν –αν και όχι πάντα με τη θέλησή του– στις 
παραλλαγές μιας επαναλαμβανόμενης ήττας: επιθυμεί διακαώς αυτό που δεν μπορεί 
να έχει – όπως, μεταξύ άλλων, έναν θυρεό, ένα οικόσημο, την είσοδο σε μια 
αριστοκρατική κάστα. Υποβάλλει πλαστές περγαμηνές για να το πετύχει, όμως το 
πολυπόθητο «ντε» δεν θα γίνει ποτέ δικό του. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Σύντομα μπορεί 
να γράφει: Κόψτε τους αντίχειρες όλων των πάλαι ποτέ ευγενών και να προτείνει οι 
αριστοκράτες να φέρουν εμφανώς τους τίτλους τους, όπως οι Εβραίοι το κίτρινο 
αστέρι, ώστε να αναγνωρίζονται αμέσως και να αποκλείονται από την ιδιότητα του 
πατριώτη. Γύρω στα πενήντα της χρόνια αυτή η άστατη, ανεμοδαρμένη ψυχή χωρίς 
περίβλημα βρίσκει επιτέλους το κάλεσμά της: Τον Σεπτέμβριο του 1789 κυκλοφορεί 
Ο Φίλος του Λαού, τον Ιούλιο του 1791 πλέκει το εγκώμιο της δικτατορίας και 
προτίθεται να την επιβάλει. 
 
Πώς διασταυρώνονται τούτα τα ολωσδιόλου διαφορετικά μα εξίσου αλλοπρόσαλλα 
πλάσματα; Πώς μπαίνει ο Μαρά στην τροχιά της Κορνταί, πώς εκείνη αρχίζει να 
ιχνηλατεί μέσα της το ανεπανόρθωτο; Μια νεαρή γυναίκα κλεισμένη από τα δεκατρία 
της χρόνια σ’ ένα αββαείο στη νορμανδική ύπαιθρο, ερωτευμένη με τους αναλυτές της 
κλασικής αρχαιότητας – αντλεί τις πεποιθήσεις της περί δημοκρατίας από το Βίοι 
Παράλληλοι του Πλουτάρχου, τη «Βίβλο των Ισχυρών», όπως γράφει ο Μισελέ. Βαθιά 
γοητευμένη από τους ήρωες των Ρωμαίων ιστορικών – διαβάζει συστηματικά 
Σουητώνιο, Περί του Βίου των Καισάρων. Πλασμένη στην ουσία της από το υλικό των 
πρωταγωνιστών στις τραγωδίες του προγόνου της, γαλουχημένη με το ρομαντικό, 
μεγαλειώδες ιδανικό. Ζωγραφίζει, παίζει κλειδοκύμβαλο, ράβει, κεντάει, είναι 
γοητευτική συνομιλήτρια, διαθέτει πνεύμα. Δηλώνει ότι ποτέ δεν θα παντρευτεί, γιατί 
δεν έχει γεννηθεί ο άντρας που θα γινόταν ο αφέντης της. Γράφει στη φίλη της, μαντάμ 
ντε  Μαρόμ:  Ποτέ  δεν  θα   παραιτηθώ   από  την  προσφιλή  μου  ελευθερία.  Ποτέ  δεν 
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θα χρειαστεί, απευθύνοντάς μου τις επιστολές σας, να μου αποδώσετε τον τίτλο της 
Κυρίας. Οι άντρες κάνουν τόσο λίγα, της έρχεται η σκέψη ότι χρειάζεται το χέρι μιας 
γυναίκας. Η δολοφονία ενός δολοφόνου δεν είναι δολοφονία – «τέχνασμα της 
Λογικής», θα έλεγε ο Χέγκελ: βεβαιώνει κανείς τη θετικότητα της άρνησης για να 
βεβαιώσει καλύτερα. Λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά του ικριώματος στις 17 Ιουλίου του 
1793, ανήμερα της Αγίας Καρλότας, της οποίας έφερε και το όνομα, ντυμένη με το 
κόκκινο πουκάμισο –φεουδαρχικό κατάλοιπο– που προοριζόταν για τους 
βασιλοκτόνους, συμφιλιωμένη με τον εαυτό της και τη ρωμαϊκή της ψυχή, απευθύνει 
στους Γάλλους μια τελευταία επιστολή, όπου παραθέτει ένα απόσπασμα από τον 
μονόλογο του Βρούτου στον Θάνατο του Καίσαρα του Βολταίρου: Ταύτη η μεγάλη 
πράξις, προκαλούσα του σύμπαντος τον αιφνιδιασμόν / είτε την φρίκην επιφέρει είτε τον 
θαυμασμόν˙ / το πνεύμα μου, ολίγον επιθυμώντας να ζει εις την μνήμην, / διόλου δεν 
υπολογίζει την δόξαν ή την μήνιν˙ συμπληρώνει με δικά της λόγια, προτρέπει τους 
συμπολίτες της: Σας έδειξα το δρόμο, γνωρίζετε τους εχθρούς σας, σηκωθείτε πάνω, 
βαδίστε και χτυπήστε. Ο δήμιος Σανσόν μαγνητίζεται από την αταραξία της, από τη 
«διαπεραστική, ακατανίκητη γλυκύτητα» του βλέμματός της, στα απομνημονεύματά 
του την αποκαλεί, ξελογιασμένος σχεδόν, «Ιωάννα της Λωραίνης της δημοκρατίας». 
Το κεφάλι της πέφτει καταγής, κάποιος το πιάνει και το χαστουκίζει και τιμωρείται για 
την πράξη του αυτή με φυλάκιση, δημόσιο διασυρμό και έκθεση στην Πλατεία της 
Επανάστασης. Η νεκροψία στο σώμα της, όπου διαπιστώνεται και η παρθενία της, 
γίνεται παρουσία του Νταβίντ. Ο οποίος ζωγράφισε, ακριβώς, τον Θάνατο του Μαρά. 
 
Πρόκειται, ασφαλώς, για συνάντηση τεράτων – γιατί τόσο η Κορνταί όσο και ο Μαρά 
είναι τερατώδεις, με την έννοια του μη φυσικού. Δεν υπάρχει τίποτα το φυσικό σ’ έναν 
άντρα που το έκζεμά του αναδίδει τέτοια δυσώδη οσμή ώστε κανείς να μην κάθεται 
πλάι του στη Συντακτική Συνέλευση και ο οποίος γράφει: Θα επιθυμούσα ολόκληρο το 
ανθρώπινο γένος να βρεθεί εντός μίας βόμβας την οποία θα πυροδοτούσα προκειμένου 
να την ανατινάξω. Αλλά δεν υπάρχει και τίποτα το φυσικό σε μια γυναίκα που πεθαίνει 
ως αποκεφαλισμένη παρθένα –γλιτώνοντας, πιθανότατα, τη μοίρα της δαντελο-
πλέκτριας γεροντοκόρης– και στης οποίας το αίμα θεμελιώνεται μια θρησκεία, η 
θρησκεία του στιλέτου. Στο πολιτικό μνημόσυνο που διοργανώθηκε στη μνήμη του 
Μαρά, ο λόγος που εκφωνήθηκε συντάχθηκε από τον Μαρκήσιο ντε Σαντ. Και είναι 
αλήθεια ότι ο συγγραφέας της Φιλοσοφίας στο Μπουντουάρ μάλλον υπερέβαλε σε ζήλο 
όσον αφορά στην εξύμνηση του θύματος και στην περιύβριση του θύτη, προκειμένου 
να κρατήσει το ευγενές κεφάλι του στους ώμους του, όμως κάποια από αυτά που 
περιλαμβάνονται στο περί ου ο λόγος κείμενο - φόρο υποτέλειας δεν μπορεί παρά να 
μας βάλουν σε σκέψεις: Η βάρβαρη δολοφόνος του Μαρά, όμοια με εκείνα τα μικτά 
πλάσματα στα οποία δεν μπορεί να αποδοθεί κανένα φύλο, που ξερνά η κόλαση προς 
απελπισία και των δύο, δεν ανήκει άμεσα σε κανένα […] Παραμορφώστε τα 
χαρακτηριστικά αυτού του τέρατος, ή τουλάχιστον μην το εκθέτετε στα αγανακτισμένα 
μας μάτια παρά μόνο περιστοιχισμένο από τις Μαινάδες στα Τάρταρα. 
 
Η τερατωδία του Μαρά είναι προφανής – εκστρατείες τιμωρίας χωρίς δίκη και 
ετυμηγορία, εκατόμβες θυμάτων χάριν της πλέον καθαρής αυθαιρεσίας, σφαγές, 
πυροβολισμοί, παλουκώματα, κεφάλια καρφωμένα σε κοντάρια που επιδεικνύονται 
κάτω   από   τα   παράθυρα   της   βασίλισσας,   μια  τέλεια  ενορχηστρωμένη  ωδή  στο  
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τελετουργικό μακέλεμα που εκτελείται με άγρια χαρά και ενστικτώδη επιδεξιότητα. 
Πού έγκειται, όμως, η τερατωδία της Κορνταί; 
 
Στην ασυμβατότητα με τη θηλυκή φύση της, θα υποστήριζε ο διαβόητος Μαρκήσιος. 
Οι γυναίκες δεν σκοτώνουν – αν σκοτώσουν, τα κίνητρά τους θα είναι προσωπικά, 
περιορισμένα στη σφαίρα του ιδιωτικού τους σύμπαντος: Σκοτώνουν έναν άπιστο 
εραστή, έναν βάναυσο σύζυγο, έναν δυνάστη πατέρα, μια σεξουαλική αντίζηλο – θα 
απαιτούσε άραγε η βασίλισσα Ελισάβετ με τέτοιο μένος το κεφάλι της Μαρίας 
Στιούαρτ αν δεν διεκδικούσαν αμφότερες έναν κόμη Λέστερ; Σκοτώνουν και τα παιδιά 
τους ακόμα. Αλλά έναν πολιτικό ηγέτη; Ποτέ. Και μάλιστα με στιλέτο - μεγαλύτερη 
επιείκεια δείχνουμε στις δηλητηριάστριες. Θεωρείται ανεπίτρεπτο να κατευθύνουν το 
βλέμμα τους σε τέτοιους στόχους, να είναι τόσο ξεκάθαρες ως προς την επιθυμία τους 
να τους εξοντώσουν και δη τόσο αποτελεσματικές. Και επισημαίνουμε εκ νέου πως 
δεν γίνεται λόγος εδώ για βασίλισσες, για την προαναφερθείσα Ελισάβετ ή για μια 
Ισαβέλλα της Καστίλης ή για μια «Bloody» Μαίρη Τυδώρ – φαίνεται πως όταν είσαι 
μονάρχης, ανεξαρτήτως φύλου, δικαιούσαι να πνίγεις τον λαό σου στο αίμα. 
 
Ο Μισέλ Ονφρέ έγραψε για τη Σαρλότ Κορνταί ένα βιβλίο –Η Θρησκεία του Στιλέτου– 
όπου μπορεί κανείς να ανιχνεύσει διαδρομές σκέψης που συνδιαλέγονται με τα 
παραπάνω ερωτήματα, έστω και αν στις σελίδες του δεν ξεδιπλώνονται πλήρως ούτε 
αναδεικνύονται επαρκώς όλα τα στοιχεία της συναρπαστικής δυναμικής του θέματος, 
έστω και αν ενδίδει στη γοητευτική κλίση μιας εμφανώς «αρσενικής» μεροληψίας: 
γοητευμένος από την ηρωίδα του, ο φιλόσοφος (ένας αντιδιαμετρικά Γάλλος –έχει κι 
αυτό τη σημασία του– που στέκεται σε ευθεία αναμέτρηση απέναντι στον Σαντ και 
στο «χριστιανικό θανατοφιλικό πάθος» του), της χαρίζεται σε πολλά. Φυσικά 
αναγνωρίζει το ηθικά μεγαλειώδες αλλά πολιτικά ανώφελο της δολοφονίας που 
διέπραξε – όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες: όταν σκοτώνεται ένας Καίσαρας, 
δημιουργείται ένας Αύγουστος. Και η ίδια η Κορνταί θα έφριττε αν είχε ζήσει για να 
γίνει μάρτυρας των απρόβλεπτων εξελίξεων που πυροδότησε η πράξη της – πώς θα 
μπορούσε να φανταστεί, εκείνη, που αρνιόταν μέχρι και να υψώσει το ποτήρι της εις 
υγείαν του βασιλέως, την αποσταθεροποίηση που ακολούθησε, ανοίγοντας τον δρόμο 
για την Αυτοκρατορία, για την έλευση και την εδραίωση του Ναπολέοντα; Στ’ αλήθεια 
παράξενες οι διαστροφές των ανθρώπων, μα πιο παράξενη η διαστροφή της Ιστορίας. 
 
Πέρασε, άραγε, καθόλου από το μυαλό του Ονφρέ πως η πράξη τής Κορνταί θα 
μπορούσε να έχει και τη διάσταση μιας αναμέτρησης των φύλων, αρσενικού-θηλυκού; 
Γυναίκα που έχει ορκιστεί να μη δοθεί ποτέ σε άντρα σκοτώνει άντρα-τύραννο για να 
παραδοθεί τελικά στα χέρια άντρα-δημίου, ο οποίος, λίγο πριν της πάρει το κεφάλι, 
σχεδόν την ερωτεύεται. Όπως και ο φιλόσοφος – γιατί είναι λίγο δύσκολο να πειστούμε 
πως ένας θεωρητικός του σώματος και της απόλαυσης σαν τον Ονφρέ (και συγγραφέας 
ενός βιβλίου σαν το Η Αναζήτηση των Ηδονών, Δημιουργία ενός Ηλιακού Ερωτισμού), 
που συνομιλεί τόσο δημιουργικά με τους Σαντ και Μπατάιγ, ακόμα και όταν τους 
αποστρέφεται, παραμένει ασυγκίνητος μπροστά στην ευγενή τυραννοκτόνο. Μπορεί 
να αντιστέκεται ως ένα βαθμό στις ιδέες της, αποδίδοντάς τους εγκληματική αφέλεια, 
φαίνεται όμως ότι του είναι μάλλον δύσκολο, έως ακατόρθωτο να αντισταθεί στην ίδια 
ως  ιδέα.   Και   γιατί   να   τον   κατηγορήσουμε,   άλλωστε;   Από   καταβολής   κόσμου,  
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στο σύμπαν των αρχετύπων είναι φύσει αδύνατο για το αρσενικό να αντισταθεί σε μια 
γυναίκα που αντιστέκεται. Αν μάλιστα πρόκειται για μια νεαρή διανοούμενη παρθένα 
με ταμπεραμέντο φόνισσας, ακόμα καλύτερα. Η Κορνταί δεν φημιζόταν για το κάλλος 
της – ας δούμε, όμως, κάποιους από τους πίνακες των μαιτρ της εποχής που την 
αναπαριστούν, όπως του Aimé Baudry: Τι ακριβώς εξιδανικεύουν; Την 
ελευθερόφρονα; Τη γυναίκα που σκότωσε έναν ειδεχθή τύραννο στο όνομα της 
δημοκρατίας; Ας μας επιτραπεί να το αμφισβητήσουμε – και ας αποτολμήσουμε μια 
απάντηση εξίσου αμφισβητήσιμη και ενδεχομένως εμπρηστική για το «ευαίσθητο» 
πεδίο (τόσο «ευαίσθητο», που έχει εσχάτως μεταβληθεί σε ναρκοπέδιο) διερεύνησης 
των έμφυλων ταυτοτήτων, όπου τόσο συχνά ναρκισσεύονται μέχρις εξαντλήσεως οι 
φεμινιστικές σπουδές και λοιπές παραλλαγές τους: Εξιδανικεύουν τη γυναίκα. Το 
θηλυκό - θελκτικό, δυνητικά επικίνδυνο ερωτικό αντικείμενο που κολυμπά στα βαθιά 
νερά της μοιραιότητας, σαρωτικό και ανυπεράσπιστο. Μπορεί να τη λένε Ιουδήθ, 
Σαλώμη, Δαλιδά, Μήδεια ή Ιεζάβελ – μικρή σημασία έχει. Πάντα θα υπάρχει ένας 
φιλόσοφος, ένας ζωγράφος, ένας δήμιος. Και η Δεσποινίς ντε Κορνταί κέρδισε με το 
σπαθί, ή μάλλον με το στιλέτο της –αν και ίσως όχι ακριβώς για τους λόγους που η 
ίδια πιθανόν επιθυμούσε– μια θέση στον μύθο – στον μύθο του αρσενικού βλέμματος, 
θα συμπληρώναμε, που εξακολουθεί, εν πολλοίς, να προσδιορίζει τον κόσμο: 
αναντίρρητη βεβαιότητα, έστω και αν, μετά βεβαιότητας, δεν θα της άρεσε καθόλου. 
 
Ευαγγελία Κουλιζάκη 
 
Πηγή: http://www.avgi.gr/article/10811/7932743/la-belle-dame-sans-merci  
 
 

Παράθεμα 6 
 
Συμβατική Εθνοσυνέλευση 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 

Είδος 

Συμβατική Εθνοσυνέλευση - Convention nationale 

Τύπος Μονοθάλαμο 

Ιστορία 

Ίδρυση 20 Σεπτεμβρίου 1792 

Κατάργηση 2 Νοεμβρίου 1795 

Αντικατέστησε Νομοθετική Συνέλευση 

Αντικαταστάθηκε από Νομοθετικό σώμα 

Τόπος συνεδριάσεων 

http://www.avgi.gr/article/10811/7932743/la-belle-dame-sans-merci
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_(%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Παλάτι του Κεραμεικού, Παρίσι 

Ιστορία της Γαλλίας  

 

Προϊστορία [εμφάνιση] 

Αρχαία ιστορία [εμφάνιση] 

Πρώιμος μεσαίωνας [εμφάνιση] 

Μεσαίωνας [εμφάνιση] 

Πρώιμη νεότερη [εμφάνιση] 

19ος αιώνας [εμφάνιση] 

20ός αιώνας [εμφάνιση] 

Ιστορία 

Γαλλία 

 
Η Συμβατική Εθνοσυνέλευση (γαλλικά: Convention nationale) ήταν η τρίτη 
κυβέρνηση της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία διαδέχθηκε την διετούς διάρκειας 
Εθνική Συντακτική Συνέλευση και την μονοετούς διάρκειας Νομοθετική Συνέλευση. 
Σχηματίστηκε μετά την μεγάλη αναταραχή της 10ης Αυγούστου 1792, και ήταν η 
πρώτη Γαλλική κυβέρνηση που ήταν οργανωμένη ως δημοκρατική, παραμερίζοντας 
την μοναρχία. Η Εθνοσυνέλευση λειτουργούσε ως μονοθάλαμη συνέλευση από τις 20 
Σεπτεμβρίου 1792 έως τις 26 Οκτωβρίου 1795 (4 Μπρυμαίρ Δ΄ Έτους σύμφωνα με το 
Γαλλικό Δημοκρατικό Ημερολόγιο).  
 
Η Συμβατική Εθνουνέλευση συστήθηκε οταν η Νομοθετική Συνέλευση, η οποία ήταν 
αδύνατο να συνεργαστεί με τον βασιλιά, διέταξε την προσωρινή αναστολή των 
καθηκόντων του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ και την σύγκληση μιας Συμβατικής 
Εθνουνέλευσης για να σχεδιαστεί ένα νέο σύνταγμα χωρίς μοναρχία. Η άλλη 
σημαντική καινοτομία ήταν πως οι πληρεξούσιοι της Εθνοσυνέλευσης εκλεγόταν από 
όλους του Γάλλους ηλικίας 25 ετών ή άνω, που κατοικούσαν στην Γαλλία για ένα 
χρόνο και ζούσαν με το εισόδημα της εργασίας τους. Η Συμβατική Εθνοσυνέλευση 
ήταν έτσι η πρώτη Γαλλική συνέλευση που εκλεγόταν μέσω ψηφοφορίας χωρίς 
ταξικές διακρίσεις.  
 
Αν και η Εθνοσυνέλευση καταργήθηκε το 1795, από τον Απρίλιο του 1793 η εξουσία 
απομακρύνθηκε αποτελεσματικά από τους εκλεγμένους πληρεξούσιους και δόθηκε 
στη μικρή Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας. Οι οκτώ μήνες από το φθινόπωρο του 1793 έως 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82#Αρχαία_ιστορία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=10_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_(%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armoiries_r%C3%A9publique_fran%C3%A7aise.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
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την άνοιξη του 1794, όταν ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος και οι σύμμαχοι του 
επιβλήθηκαν στην Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας, αποτελεί την πλέον ριζοσπαστική και 
αιματοβαμμένη περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης. Μετά την πτώση του 
Ροβεσπιέρου, η Εθνοσυνέλευση διατηρήθηκε για ακόμη ένα χρόνο μέχρι την 
συγγραφή νέου συντάγματος που οδήγησε στην δημιουργία του Διευθυντηρίου.  
 
Πίνακας περιεχομένων 
 
1 Εκλογές 
2 Εθνοσυνέλευση των Γιρονδίνων  
2.1 Οι Γιρονδίνοι και οι Ορεινοί 
2.2 Οι Πεδινοί 
2.3 Η Δίκη του βασιλιά 
2.4 Η Κρίση και η Πτώση των Γιρονδίνων 
3 Εθνοσυνέλευση των Ορεινών  
3.1 Σύνταγμα του 1793 
3.2 Φεντεραλιστική εξέγερση, πόλεμος και αντιεπανάσταση 
3.3 Επαναστατική κυβέρνηση  
3.3.1 Η οικονομία 
3.3.2 Ο Στρατός του Έτους Β΄ 
3.4 Πτώση των φατριών 
3.5 Ο Τρόμος 
3.6 Θερμιδόρ 
4 Θερμιδοριανή Εθνοσυνέλευση  
4.1 Θερμιδοροανή Αντίδραση 
4.2 Συντριβή του λαϊκού κινήματος 
4.3 Σύνταγμα του Έτους Γ΄ 
4.4 Βεντεμιαίρ 
5 Κληρονομιά 
 
Δείτε επίσης 
 
Σημειώσεις 
Παραπομπές 
Πηγές 
Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 
Εκλογές 
 
Οι εκλογές έλαβαν χώρα από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 1792 μετά την εκλογή των 
εκλεκτορικών κολλεγίων από  πρωτοβάθμιες  συνελεύσεις  στις  26  Αυγούστου.  Λόγω  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_(%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Εκλογές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Εθνοσυνέλευση_των_Γιρονδίνων
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Οι_Γιρονδίνοι_και_οι_Ορεινοί
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Οι_Πεδινοί
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Η_Δίκη_του_βασιλιά
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Η_Κρίση_και_η_Πτώση_των_Γιρονδίνων
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Εθνοσυνέλευση_των_Ορεινών
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Σύνταγμα_του_1793
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Φεντεραλιστική_εξέγερση,_πόλεμος_και_αντιεπανάσταση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Επαναστατική_κυβέρνηση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Η_οικονομία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Ο_Στρατός_του_Έτους_Β΄
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Πτώση_των_φατριών
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Ο_Τρόμος
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Θερμιδόρ
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Θερμιδοριανή_Εθνοσυνέλευση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Θερμιδοροανή_Αντίδραση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Συντριβή_του_λαϊκού_κινήματος
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Σύνταγμα_του_Έτους_Γ΄
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Βεντεμιαίρ
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Δείτε_επίσης
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Σημειώσεις
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Παραπομπές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Πηγές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_1792&action=edit&redlink=1
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της αποχής των αριστοκρατών και των αντιδημοκρατών και μιας και ο φόβος της 
εξαπάτησης της συμμετοχής των ψηφοφόρων ήταν χαμηλός – προσήλθε το 11,9% του 
εκλογικού σώματος, σε σύγκριση με το 10,2% στις εκλογές του 1791 - παρά το γεγονός 
πως ο αριθμός αυτών που δικαιούνταν να ψηφίσουν είχε διπλασιαστεί. Έτσι, το 
αυξημένο μέγεθος ψηφοφόρων είχε ελάχιστο αποτέλεσμα. Το εκλογικό σώμα 
αποτελούνταν από τους ίδιους άνδρες με αυτούς που ψήφισαν το 1791.[1]  
 
Σε ολόκληρη την Γαλλία, μόνον έντεκα πρωτοβάθμιες συνελεύσεις επιθυμούσαν την 
διατήρηση της μοναρχίας. Από τις εκλογικές επιτροπές, όλες τους ψήφισαν σιωπηρά 
υπέρ της δημοκρατίας – αν και μόνο στο Παρίσι χρησιμοποιούσαν τη λέξη αυτή. 
Κανένας από τους πληρεξούσιους δεν υπήρξε βασιλόφρων στις εκλογές. Από τους 
πέντε εκατομμύρια Γάλλους που είχαν δυνατότητα ψήφου, μόνο ένα εκατομμύριο 
εμφανίστηκε στις κάλπες.[2][note 1]  
 
Οι πρώτες συνεδριάσεις της Συνέλευσης έλαβαν χώρα σε αίθουσα του Παλατιού του 
Κεραμεικού, έπειτα στην Αίθουσα του Ιπποδρόμου (Salle du Manège), και τελικά από 
τις 10 Μαΐου 1793 στην Αίθουσα του Μηχανοστασίου (Salle des Machines), μια 
τεράστια αίθουσα στην οποία οι πληρεξούσιοι διασκορπιζόταν. Η Αίθουσα του 
Μηχανοστασίου διέθετε εξώστες για το κοινό το οποίο συχνά διέκοπτε τις συζητήσεις 
χειροκροτώντας ή αποδοκιμάζοντας.[4] [note 2]  
 
Τα μέλη της Συνέλευσης προερχόταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις, αλλά οι 
περισσότεροι τους ήταν νομικοί. 75 μέλη είχαν συμμετάσχει και στην Εθνική 
Συντακτική Συνέλευση, και 183 στην Νομοθετική Συνέλευση. Ο συνολικός αριθμός 
των πληρεξουσίων ήταν 749, χωρίς να υπολογιστούν οι 33 που προερχόταν από τις 
Γαλλικές αποικίες, εκ των οποίων μερικοί έφθασαν στο Παρίσι εγκαίρως. Πέρα από 
αυτούς, όμως, οι νεοσυσταθέντες νομοί (départements) που προσαρτήθηκαν στην 
Γαλλία από το 1792 έως το 1795 είχαν δικαίωμα αποστολής πληρεξουσίων.  
 
Σύμφωνα με τον κανονισμό της, η Εθνουνέλευση εξέλεγε τον Πρόεδρο της κάθε 
δεκαπενθήμερο, και ο εξερχόμενος πρόεδρος είχε το δικαίωμα επανεκλογής μετά το 
πέρας ενός δεκαπενθήμερου. Συνήθως οι συνεδριάσεις διεξαγόταν το πρωί, αλλά 
αρκετά συχνά διεξαγόταν και απογευματινές συνεδριάσεις που κρατούσαν έως αργά 
τη νύχτα. Μερικές φορές σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Εθνουνέλευση βρισκόταν σε 
διαρκή συνεδρίαση που διαρκούσε για πολλές μέρες χωρίς διακοπή. Τόσο για τα 
νομοθετικά όσο και τα εκτελεστικά θέματα η Συνέλευση διέθετε επιτροπές, με 
εξουσίες που καθοριζόταν από διαδοχικούς νόμους. Στις πιο γνωστές από αυτές τις 
επιτροπές περιλαμβανόταν η Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας και η Επιτροπή Γενικής 
Ασφάλειας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEDupuy200534-40-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEThompson1959310-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Η Εθνοσυνέλευση διέθετε νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες κατά τα πρώτα 
χρόνια της Πρώτης Γαλλικής Δημοκρατίας και είχε τρεις διακριτές περιόδους: 
Γιρονδίνοι, Ορεινοί ή Ιακωβίνοι και Θερμιδοριανή.  
 
Εθνοσυνέλευση των Γιρονδίνων 
 
Η κατάργηση της βασιλείας είναι θέμα που δεν μπορούμε να αναβάλλουμε για αύριο. 
 

— Κολό ντ'Ερμπουά, [6] 

 
Η πρώτη συνέλευση έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 1792. Την επόμενη μέρα, εν 
μέσω βαθιάς σιωπής, τέθηκε η εξής πρόταση στη συνέλευση: «Αυτή η βασιλεία πρέπει 
να καταργηθεί στην Γαλλία», πρόταση που έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό και 
επιδοκιμασίες. Την 22α έφτασαν τα νέα της Μάχης του Βαλμί. Την ίδια μέρα 
αποφασίστηκε πως «στο μέλλον οι πράξεις της συνέλευσης θα πρέπει να 
χρονολογούνται ξεκινώντας από το Πρώτο Έτος της Γαλλικής Δημοκρατίας». Τρεις 
μέρες αργότερα ελήφθη το πόρισμα πως «η Γαλλική δημοκρατία είναι μια και 
αδιαίρετη», για να διαφυλαχθεί κατά του φεντεραλισμού. Η δημοκρατία είχε 
διακηρυχθεί, αλλά υπολειπόταν η θέσπιση μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Η χωρα 
ήταν λίγο περισσότερο δημοκρατική στο αίσθημα ή στην πράξη από ποτέ μετά τη 
Βαρέν. Αλλά πλέον ήταν δημοκρατική, επειδή δεν είχε βασιλιά.[7]  
 
Όταν η Εθνουνέλευση αντιμετώπισε την στρατιωτική κατάσταση υποβαλλόταν σε 
έναν εξαιρετικό μετασχηματισμό ο οποίος φαινόταν να επιβεβαιώνει τις προφητείες 
των Γιρονδίνων για εύκολη νίκη. Μετά το Βαλμί οι Πρώσσοι αποσύρθηκαν από το 
μέτωπο, και τα Νοεμβριανά Γαλλικά στρατεύματα κατέλαβαν την αριστερή όχθη του 
Ρήνου. Οι Αυστριακοί, οι οποίοι είχαν πολιορκήσει τη Λιλ τον Οκτώβριο, ηττήθηκαν 
από τον Ντυμουριέ στη Μάχη του Ζεμάπ στις 6 Νοεμβρίου και εγκατέλειψαν την 
Αυστριακή Ολλανδία. Η Νίκαια κατελήφθη και η Σαβοΐα διακήρυξε την ένωση της με 
την Γαλλία. Αυτές οι επιτυχίες κατέστησαν ασφαλή τον αγώνα εντός χώρας.[8]  
 
Οι Γιρονδίνοι και οι Ορεινοί 
 
Οι περισσότεροι ιστορικοί διαχωρίζουν την Συμβατική Εθνουνέλευση σε δύο κύριες 
πολιτικές ομάδες: τους Γιρονδίνους και τους Ορεινούς. Οι Γιρονδίνοι ήταν οι πιο 
μετριοπαθείς συντηρητικοί στην Εθνουνέλευση. Διαμαρτυρήθηκαν για της μεγάλες 
επιρροές που είχαν στην Εθνουνέλευση οι Παριζιάνοι. Έλαβαν το όνομα τους από την 
Γιρόνδη, περιοχή της Γαλλίας από όπου καταγόταν πολλοί από τους πληρεξούσιους 
της πολιτικής ομάδας. Ήταν επίσης γνωστοί ως Μπρισοτίνοι λόγω του πιο γνωστού 
εκπροσώπου τους, Ζακ Πιερ Μπρισό.[9]  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C_%CE%BD%CF%84%27%CE%95%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEAulard1910147-8
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEThompson1959315-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BB
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%AC_%CE%9D%CF%84%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%96%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%80&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1_(%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%90%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEHampson1988157-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_(%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B4%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-11
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Οι Ορεινοί αντιπροσώπευαν μια αρκετά μεγαλύτερη, πιο δημοκρατική, μερίδα 
πληρεξούσιων. Ήταν κατά πολύ πιο ριζοσπαστικοί από τους Γιρονδίνους και είχαν 
ισχυρούς δεσμούς με τη Λέσχη των Ιακωβίνων στο Παρίσι. Έλαβαν το όνομα τους 
από τα υψηλά έδρανα στα οποία καθόταν κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της 
Εθνουνέλευσης. Οι Ορεινοί κυριαρχούσαν στην Εθνουνέλευση.[10]  
 
Τρία θέματα κυριαρχούσαν κατά τους πρώτους μήνες στην Εθνουνέλευση: 
επαναστατική βία, η δίκη του βασιλιά και η Παρισινή κυριαρχία στην πολιτική.  
 
Ο ανταγωνισμός μεταξύ του Παρισιού και των επαρχιών δημιούργησε προστριβές 
μεταξύ των ανθρώπων που χειριζόταν τα εργαλεία προπαγάνδας και για τις δύο 
ομάδες. Οι επαρχίες αντιστεκόταν στην ιδέα του συγκεντρωτισμού. Αντιμετώπισαν 
την ιδέα αυτή ως συμβολισμό της επιθυμίας για μείωση του κεφαλαίου της 
Επανάστασης στο 1/83 του μεριδίου επιρροής. Πολλοί από τους Γιρονδίνους 
επιθυμούσαν την απομάκρυνση της Εθνοσυνέλευσης από την πόλη που 
κυριαρχούνταν από «υποκινητές και κόλακες του λαού»: Τότε δεν ενθάρρυναν έναν 
επιθετικό φεντεραλισμό ο οποίος θα ήταν αντίθετος με τις πολιτικές τους 
φιλοδοξίες.[11]  
 
Οι Πεδινοί 
 
Οι Πεδινοί ήταν η τρίτη πολιτική ομάδα της Εθνοσυνέλευσης. Αν και πολλοί ιστορικοί 
τους θεωρούν στενά συνδεδεμένους με τους Γιρονδίνους, οι Πεδινοί ήταν πολύ πιο 
κεντρώοι από τους ομοϊδεάτες τους. Οι Πεδινοί κατείχαν το μεγαλύτερο μέρος των 
πληρεξουσίων και έλαβαν το όνομά τους από τις θέσεις τους στο κάτω μέρος της 
Εθνουνέλευσης. Αρχικά καθόταν μαζί με τους Γιρονδίνους, όμως ενώ οι διαδικασίες 
προχωρούσαν και οι Ορεινοί άρχισαν να πιέζουν για την εκτέλεση του Λουδοβίκου, 
οι Πεδινοί άρχισαν να απομακρύονται από τους Γιρονδίνους.  
 
Η Δίκη του βασιλιά 
 
Ο Λουδοβίκος πρέπει να πεθάνει ώστε το έθνος να μπορέσει να ζήσει 
 
— Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος, Bouloiseau, et al. "Oeuvres de Maximillien Robespierre," 

σσ. 129–130, Tome IX, Discours. 
 

Από την εναρκτήρια συνεδρίαση της 
Εθνουνέλευσης οι Γιρονδίνοι δεν 
έδειξαν καμία πρόθεση στο να δικάσουν 
τον βασιλιά. Έδειξαν μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον στο να δυσφημίσουν το 
Παρίσι και τους πληρεξούσιους του. Η 
απόφαση τους να κυνηγήσουν τους 
Ιακωβίνους δεν ήταν απλώς μια 
απόφαση προτεραιοτήτων. Ήθελαν 
πραγματικά να καθαιρέσουν τον 
βασιλιά.[12] Αλλά στην πραγματικότητα 
η    Συνέλευση    τον   κατέστησε     ένοχο,  Η δίκη του Λουδοβίκου ΙΣΤ  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-12
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEBouloiseau198351-13
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEJordan197959-14
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εφόσον ήθελε να αποφύγει την καταστροφή της 10ης Αυγούστου 1792, της ύπαρξης 
της και της διακήρυξης της Δημοκρατίας. «Αν ο βασιλιάς δεν είναι ένοχος, τότε είναι 
αυτοί που τον εκθρόνισαν», όπως ανέφερε ο Ροβεσπιέρος στις 2 Δεκεμβρίου. Άπαξ 
και η Εθνοσυνέλευση αναγνώριζε την ενοχή του Λουδοβίκου δύσκολα θα μπορούσε 
να αρνηθεί την πρόταση της θανατικής ποινής κατά ενός ατόμου που ζήτησε την 
βοήθεια ξένων δυνάμεων και τον οποίο οι sans-culottes θεωρούσαν υπεύθυνο για την 
ενέδρα στο Παλάτι του Κεραμεικού.[13]  
 
Η ανακάλυψη του μεταλλικού κιβωτίου στο Παλάτι του Κεραμεικού στις 20 
Νοεμβρίου 1792 έκανε την δίκη αναπόφευκτη. Τα έγγραφα που βρέθηκαν σε αυτό το 
κρυφό κιβώτιο απέδειξαν χωρίς καμία αμφιβολία την προδοσία του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄.  
 
Η δίκη ξεκίνησε στις 10 Δεκεμβρίου. Οι Ορεινοί πήγαν την συζήτηση σε ιδεολογικό 
επίπεδο. Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ θεωρήθηκε εχθρός, ξένος προς το σώμα του έθνους και 
«σφετεριστής». Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου 1793. Κάθε πληρεξούσιος 
ανέλυε την ψήφο του στο βήμα. Η ψήφος κατά του βασιλιά ήταν ομόφωνη. Τελικά, 
δεν υπήρξε λαϊκό δημοψήφισμα όπως ήλπιζαν οι Γιρονδίνοι. Η μοιραία ψηφοφορία 
ξεκίνησε στις 16 Ιανουαρίου και συνεχίστηκε μέχρι την επόμενη μέρα. Από τους 721 
παρόντες πληρεξούσιους, οι 387 τάχθηκαν υπέρ της θανατικής ποινής, ενώ οι 334 
αντιτάχθηκαν. 26 πληρεξούσιοι ψήφισαν υπέρ του θανάτου υπό συνθήκες με 
αναστολή. Στις 18 Ιανουρίου το θέμα της αναστολής τέθηκε σε ψηφοφορία: 380 ψήφοι 
ήταν κατά και 310 υπέρ. Κάθε φορά οι Γιρονδίνοι διαχωριζόταν.[14]  
 
Το πρωί της 21ης Ιανουαρίου η Συνέλευση διέταξε ολόκληρη την Εθνοφρουρά να 
παραταχθεί και στις δύο πλευρές στην διαδρομή προς το ικρίωμα. Ο Λουδοβίκος 
αποκεφαλίστηκε στην Πλατεία της Επανάστασης. Εντός του έθνους, οι 
«υποστηρικτές» και οι «εφεσείωντες», αυτοί που ήταν κατά της εκτέλεσης του 
Λουδοβίκου, ορκίστηκαν αιώνιο μίσος μεταξύ τους. Η υπολοιπη Ευρώπη, φοβούμενη 
τις συνέπειες της Γαλλικής Επανάστασης στις χώρες της, κήρυξε τον πόλεμο της 
εξόντωσης κατά των βασιλοκτόνων.[15][note 3]  
 
Η Κρίση και η Πτώση των Γιρονδίνων 
 
Η Εθνοσυνέλευση ξεκίνησε αρμονικά, αλλά εντός λίγων ημερών οι Γιρονδίνοι 
ξεκίνησαν επίθεση κατά των αντιπάλων τους, Ορεινών. Η σύγκρουση συνεχίστηκε 
χωρίς διακοπή μέχρι την αποβολή των ηγετών των Γιρονδίνων από την Συνέλευση 
στις 2 Ιουνίου 1793. Οι Γιρονδίνοι στηριζόταν στις ψήφους της πλειοψηφίας των 
πληρεξουσίων, πολλοί εκ των οποίων ήταν ανήσυχοι αλλά και σκανδαλισμένοι από  
τα Σεπτεμβριανά, αλλά η επιμονή τους στον μονοπωλιασμό όλων των θέσεων της 
αρχής στην Συνέλευση, και οι επιθέσεις τους στους ηγέτες των Ορεινών, σύντομα τους 
εκνεύρισαν, προκαλώντας τους να θεωρούν το κόμμα ως φατρία. Ένας-ενας, ικανοί 
πληρεξούσιοι   όπως  οι   Κουτόν,  Καμπόν,  Καρνό,  Λεντέ  και  Μπαρέρ  άρχισαν  να  

https://el.wikipedia.org/wiki/Sans-culottes
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=10_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_(%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTELefebvre1963270-15
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTESoboul1974284-16
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTELefebvre1963272-17
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-19
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC_(%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81-%CE%96%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CF%86_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CF%81_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81_%CE%9B%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%81&action=edit&redlink=1
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στρέφονται προς τους Ορεινούς, ενώ οι πλειοψηφία – οι Πεδινοί, όπως αποκαλούνταν 
– κρατούσαν την ίδια απόσταση και από τις δύο πλευρές.  
 
Οι Γιρονδίνοι ήταν πεπεισμένοι πως οι αντίπαλοι τους φιλοδοξούσαν να 
εγκαθιδρύσουν μια αιματοβαμμένη δικτατορία, ενώ οι Ορεινοί θεωρούσαν πως οι 
Γιρονδίνοι ήταν έτοιμοι για οποιοδήποτε συμβιβασμό με τους συντηρητικούς, ακόμη 
και με τους βασιλόφρονες, που θα τους διασφάλιζαν την διατήρηση της ισχύος τους. 
Η έντονη εχθρότητα έφερε σε σύντομο διάστημα την Συνέλευση σε κατάσταση 
κόλασης. Η μια μετά την άλλη συζήτηση εκφυλιζόταν σε προφορική φιλονικία από 
την οποία δεν έβγαινε κάποια απόφαση. Το πολιτικό αδιέξοδο, το οποίο είχε 
επιπτώσεις σε ολόκληρη την Γαλλία, οδήγησε τελικά τους πολιτικούς να αποδεχθούν 
επικίνδυνους συμμάχους, βασιλόφρονες στην περίπτωση των Γιρονδίνων, Ιακωβίνους 
σε αυτή των Ορεινών.[8]  
 

Έτσι ο αγώνας συνεχιζόταν εντός της 
Εθνοσυνέλευσης χωρίς αποτελέσματα. Η 
απόφαση έπρεπε να ληφθεί απ' έξω.  
 
Μετά την δίκη του βασιλιά, οι sans-culottes 
προσέβαλαν συνεχώς τους «εφεσείωντες» 
(appelants), και σύντομα άρχισαν να 
επιθυμούν την απέλαση τους από την 
Εθνοσυνέλευση. Αν αυτό επιτυγχανόταν, η 
κυβέρνηση θα μπορούσε να ανακτήσει 
δύναμη ώστε να την μετατρέψει σε 
συμφωνία με τους αριστοκράτες 
συλλαμβάνοντας υπόπτους και ιδρύοντας 

επαναστατικό δικαστήριο.[17] Στρατιωτικές υποχωρήσεις από τον Πρώτο Συνασπισμό, 
η προδοσία του Ντυμουριέ και η σφαγή της Βανδέας, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 
1793, χρησιμοποιήθηκαν ως επιχειρήματα από τους Ορεινούς και τους sans-culottes 
για να παρουσιάσουν τους Γιρονδίνους ως μαλθακούς. Απαιτούσαν από τους 
Γιρονδίνους να λάβουν μέτρα για να αλλάξουν την κατάσταση, αλλά οι Γιρονδίνοι 
ήταν απρόθυμοι να υιοθετήσουν τα προτεινόμενα μέτρα. Οι Γιρονδίνοι αναγκάστηκαν 
να αποδεχθούν την δημιουργία της Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας και του 
Επαναστατικού Δικαστηρίου από τους Ορεινούς. Οι κοινωνικές και οικονομικές 
δυσκολίες όξυναν τις τάσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Η τελευταία αναμέτρηση 
έλαβε χώρα με την δικη του Ζαν Πολ Μαρά και την σύλληψη κομματικών ακτιβιστών.  
 
Στις 25 Μαΐου η Παρισινή Κομμούνα απαίτησε την ελευθέρωση των συλληφθέντων 
πατριωτών. Στην απάντηση του ο Ισνάρ, ο οποίος προέδρευε της Συνέλευσης, 
εξαπέλυσε λίβελλο κατά του Παρισιού ο οποίος ήταν παρόμοιος με το Μανιφέστο του 
Μπραουνσβάιγκ: «Εάν γίνεται κάποια επίθεση κατά ατόμων που εκπροσωπούν το 
έθνος, τότε αναφέρω στο όνομα ολόκληρης της χώρας πως το Παρίσι θα 
καταστραφεί». Την επόμενη μέρα οι Ιακωβίνοι αυτοκηρύχθηκαν σε κατάσταση 
εξέγερσης. Στις 28  Μαΐου  η  ενότητα  Cité  κάλεσε  τις  άλλες  ενότητες  σε  συνάντηση  

Οι Εξεγέρσεις της 31ης Μαΐου και της 
2ας Ιουνίου 1793 (Journées des 31 Mai 

1er et 2 Juin 1793) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEHampson1988157-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTELefebvre196342-20
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%AC_%CE%9D%CF%84%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1_(%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BD_%CE%99%CF%83%CE%BD%CE%AC%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B2%CE%AC%CE%B9%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B2%CE%AC%CE%B9%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
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ώστε να  οργανωθεί  η εξέγερση. Στις 29 Μαΐου οι απεσταλμένοι που εκπροσωπούσαν 
33 από τις ενότητες σχημάτισαν εννεαμελή επιτροπή εξέγερσης.[18]  
 
Στις 2 Ιουνίου, 80.000 οπλισμένοι sans-culottes περικύκλωσαν την Εθνοσυνέλευση. 
Μετά την προσπάθεια των πληρεξουσίων να αποχωρήσουν συγκρουόμενοι με όπλα, 
παραιτήθηκαν για να κηρύξουν την σύλληψη 29 ηγετικών μορφών των Γιρονδίνων. 
Έτσι η Γιρόνδη έπαψε να είναι πολιτική δύναμη. Είχε κηρύξει τον πόλεμο χωρίς να 
γνωρίζει πως να τον διεξάγει. Είχε καταγγείλει τον βασιλιά αλλά είχε βουλιάξει 
καταδικάζοντάς τον. Είχε συμβάλει στην επιδείνωση της οικονομικής κρίσης αλλά είχε 
παραμερίσει όλους τους ισχυρισμούς που έγιναν από το λαϊκό κίνημα.[19]  
 
Εθνοσυνέλευση των Ορεινών 
 
Unité, Indivisibilité de la République; Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort (Ενότητα, 
Αδιαίρετη Δημοκρατία, Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη ή θάνατος) 
 

— Καλοκαίρι 1793, [20] 

 
Μόλις η Εθνοσυνέλευση, που πλέον βρισκόταν υπό την ηγεσία των Ορεινών, είχε 
απαλλαγεί από τους Γιρονδίνους, βρέθηκε ανάμεσα σε δύο απειλές. Ενώ οι 
αντιεπαναστατικές δυνάμεις αποκτούσαν νέα ώθηση από την φεντεραλιστική 
εξέγερση, το λαϊκό κίνημα αναζωπυρωμένο, αύξανε την πίεση που ασκούσε στην 
κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, η Κυβέρνηση αποδεικνυόταν ανίκανη να ελέγξει την 
κατάσταση. Τον Ιούλιο του 1793 το έθνος φάνηκε να βρίσκεται στο χείλος του 
γκρεμού.[21]  
 
Σύνταγμα του 1793 
 

Τον Ιούνιο οι Ορεινοί έπαιζαν με τον χρόνο. Η 
Εθνοσυνέλευση εξακολουθούσε να αγνοεί τους 
αγρότες. Ήταν επίσης τα πρόσφατα γεγονότα της 
επανάστασης της 31ης Ιουλίου (όπως αυτών της 
14ης Ιουλίου και της 10ης Αυγούστου) που έφεραν 
ένα ουσιώδες και διαρκές κέρδος. Στις 3 Ιουνίου 
κηρύχθηκε η πώληση των κτήσεων των απόδημων, 
σε μικρά τεμάχια και με αποπληρωμή σε δέκα 
χρόνια. Στις 10 Ιουνίου, κηρύχθηκε ο προαιρετικός 
διαχωρισμός κοινόχρηστων γαιών κατά κεφαλήν, 
και στις 17 Ιουλίου αποφασίστηκε η κατάργηση, 
χωρίς καμία αποζημίωση, όλων των υπολειπόμενων 
κτηματικών δικαιωμάτων.[22]  
 
Οι Ορεινοί προσπάθησαν να διασφαλίσουν τις 
μεσαίες τάξεις απορρίπτονας κάθε τρομοκρατική 
ιδέα, προστατεύοντας τα κτηματικά δικαιώματα, και 
περιορίζοντας το λαϊκό κίνημα σε πολύ στενά όρια. 
Επρόκειτο για λεπτή ισορροπία που έπρεπε να 
επιτευχθεί, μια ισορροπία που καταστράφηκε τον 
Ιούλιο    με     την     επιδείνωση     της     κρίσης.     Η  

Constitution du Peuple Française du 
6 Messidor l'an I (Σύνταγμα των 

Γάλλων της 6 Μεσσιντόρ Α΄ Έτους 
(24 Ιουνίου 1793) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTESoboul1974309-21
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTESoboul1974311-22
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEThompson1959356-23
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTESoboul1974313-24
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTELefebvre196355-25
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Εθονσυνέλευση ενέκρινε τάχιστα το νέο σύνταγμα, ελπίζοντας να ξεκαθαρίσει την 
θέση της για την δικτατορία και να καθησυχάσει τις εξεγέρσεις στις επαρχίες.[23]  
 
Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων η οποία προηγείται του κειμένου του Συντάγματος 
επαναβεβαίωσε επισήμως την αδιαιρετότητα του έθνους και τις μεγάλες αρχές της 
ελευθεροτυπίας, της ισότητας και της αντίστασης στην καταπίεση. Πήγε πολύ πέρα 
από την Διακήρυξη του 1789, προσθέτοντας το δικαίωμα για λαϊκή βοήθεια, εργασία, 
εκπαίδευση και εξέγερση. Κανένας δεν μπορούσε να επιβάλει την θέληση του σε 
άλλους. Ολόκληρη η πολιτική και κοινωνική τυραννία είχε καταργηθεί. Αν και οι 
ορεινοί αρνήθηκαν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στο δρόμο προς τη δημοκρατία, το 
Σύνταγμα έγινε η βίβλος για όλους τους δημοκράτες.[24]  
 
Ο κύριος στόχος του Συντάγματος ήταν η διασφάλιση του σημαντικού ρόλου των 
πληρεξουσιων στην Εθνοσυνέλευση, η οποία αποτελούσε την ουσιαστική βάση της 
πολιτικής δημοκρατίας. Η Νομοθετική Συνέλευση εκλεγόταν μέσω άμεσης 
ψηφοφορίας για κάθε μέλος της. Οι πληρεξούσιοι εκλεγόταν με την εξασφάλιση απλής 
πλειοψηφίας, και είχαν μονοετή θητεία. Το 24μελές εκτελεστικό συμβούλιο 
επιλεγόταν από τη Νομοθετική Συνέλευση μεταξύ 83 υποψηφίων από κάθε νομό στη 
βάση των ανδρών ψηφοφόρων, και με τον τρόπο αυτό οι πρεσβευτές γινόταν 
υπεύθυνοι για την εκπροσώπηση στο έθνος. Η άσκηση της εθνικής κυριαρχίας 
επεκτάθηκε μέσω της οργάνωσης δημοψηφίσματος – το Σύνταγμα επικυρώθηκε από 
τον λαό, όπως οι νόμοι σε ορισμένες συγκεκριμένες συνθήκες.[25]  
 
Το Σύνταγμα υποβλήθηκε σε λαϊκή κύρωση και υιοθετήθηκε με τεράστια πλειοψηφία 
με περισσότερους από 1.801.918 να τάσσονται υπέρ και περίπου 17.610 κατά. Τα 
αποτελέσματα του δημοψηφίσματος δημοσιοποιήθηκαν στις 10 Αυγούστου 1793, 
αλλά η εφαρμογή του Συντάγματος, το κείμενο του οποίου τοποθετήθηκε σε ιερή 
κιβωτό στον χώρο συνεδριάσεων της Εθνοσυνέλευσης, αναβλήθηκε μέχρι την 
πραγματοποίηση ειρήνης.[26]  
 
Φεντεραλιστική εξέγερση, πόλεμος και αντιεπανάσταση 
 

Πράγματι, οι Ορεινοί αντιμετώπισαν δραματικές 
καταστάσεις – φεντεραλιστική εξέγερση, πόλεμο 
στη Βανδέα, στρατιωτικές αποτυχίες και 
επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. Παρ' όλα 
αυτά, δεν μπορούσε να αποφευχθεί ένας νέος 
εμφύλιος πόλεμος.[22] Μέχρι τα μέσα Ιουνίου, 
περίπου εξήντα νομοί βρισκόταν λίγο πολύ σε 
εξέγερση. Οι μετωπικοί νομοί είχαν παραμείνει 
πιστοί στην Εθνοσυνέλευση. Η εξέγερση ήταν 
περισσότερο ευρεία παρά βαθιά. Ουσιαστικά ήταν 
έργο των διοικήσεων των νομών και των επαρχιών. 
Οι κοινότητες, οι οποίες είχαν μεγαλύτερη λαϊκή 
σύνθεση, έδειξαν γενική αδιαφορία ή εχθρότητα. 
Και οι ηγέτες των φεντεραλιστών διαχωρίστηκαν 
σύντομα. Οι ειλικρινείς δημοκράτες μεταξύ τους 
δεν μπορούσαν να μην είναι ανήσυχοι για  τις  ξένες  

Ο Θάνατος του Μαρά (La Mort 
de Marat), Ζακ-Λουί Νταβίντ, 

1793, Βρυξέλλες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTESoboul1974314-26
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEBouloiseau198367-27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTESoboul1974316-28
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEMathiez1929338-29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTELefebvre196355-25
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84
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εισβολές και τη Βανδέα. Αυτοί ήταν που είδαν τους εαυτούς τους να απορρίπτονται 
από τον λαό, και έψαχναν υποστήριξη από τους μετριοπαθείς, τους Φεγιάν ακόμη και 
τους αριστοκράτες.[27]  
 
Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν κακοί μήνες για τα μέτωπα. Μέσα σε τρεις εβδομάδες 
το Μάιντς, το σύμβολο των προηγούμενων επιτυχιών, κατελήφθη από τους Πρώσσους, 
οι Αυστριακοί κατέλαβαν τα φρούρια του Κοντέ και της Βαλανσιέν και εισέβαλλαν 
στην βόρεια Γαλλία. Ισπανικά στρατεύματα διέσχισαν τα Πυρηναία και άρχισαν να 
προωθούνται προς το Περπινιάν. Οι Πιεμόντιοι απέκτησαν πλεονέκτημα στην 
ανατροπή των δημοκρατικών δυνάμεων στη Λυών ώστε να εισβάλουν στην Γαλλία 
από τα ανατολικά. Στην Κορσική, η εξέγερση του Πάολι απέλασε τους Γάλλους από 
το νησί με την υποστήριξη των Βρετανών. Βρετανικά στρατεύματα ξεκίνησαν να 
πολιουρκούν την Δουνκέρκη τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο οι Σύμμαχοι εισέβαλλαν 
στην Αλσατία. Το στρατιωτικό ζήτημα έφτασε σε κατάσταση απόγνωσης.  
 
Επίσης υπήρξαν και άλλα συμβάντα τα οποία συνέθεσαν την οργή των επαναστατών 
και τους έπεισαν πως οι αντίπαλοι τους είχαν εγκαταλείψει κάθε συγκράτηση 
πολιτισμένης συμπεριφοράς. Στις 13 Ιουλίου, η Σαρλότ Κορντέ δολοφόνησε τον ηγέτη 
των sans-culotte Ζαν Πολ Μαρά. Αυτή ήταν σε επαφή με τους Γιρονδίνους αντάρτες 
στη Νορμανδία και θεωρείται πως την χρησιμοποίησαν ως πράκτορά τους.[28]  
 
Η έλλειψη προμελέτης φάνηκε στην Εθνοσυνέλευση από τη σφριγιλότητα και τις 
ικανότητες στην οργάνωση μέτρων καταστολής. Εκδόθηκαν εγγυήσεις για την 
σύλληψη των στασιαστικών ηγετών των Γιρονδίνων. Τα μέλη των διοικήσεων των 
επαναστατημένων νομών απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους.[29]  
 
Οι περιοχές στις οποίες η επανάσταση ήταν επικίνδυνη ήταν αυτές ακριβώς στις οποίες 
βρισκόταν μεγάλος αριθμός βασιλοφρόνων. Δεν υπήρχε χώρος για τρίτο κόμμα στους 
Ορεινούς, που να αναγνώριζε την Δημοκρατία, και την βασιλοφροσύνη η οποία ήταν 
ο σύμμαχος του εχθρού. Η βασιλική εξέγερση στη Βανδέα είχε ήδη οδηγήσει τη 
Εθνοσυνέλευση να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση του 
Τρόμου – όπως ονομάζεται η δικτατορία των κεντρικών εξουσιών και της καταστολής 
των ελευθεριών. Η εξέγερση των Γιρονδίνων την ώθησε 
να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την 
κατεύθυνση.[30]  
 
Επαναστατική κυβέρνηση 
 
Η προσωρινή κυβέρνηση της Γαλλίας είναι 
επαναστατική μέχρι να υπάρξει ειρήνη. 
 

— Διάταγμα της 10ης Δεκεμβρίου 1793, [31] 

 
Η Συντακτική Συνέλευση νομοθετούσε μέσω των 
επιτροπών της. Η Εθνοσυνελευση εκτελούσε την 
εξουσία της μέσω των επιτροπών της. Δύο εξ αυτών 
ήταν ουσιώδους σημασίας: Κοινής Σωτηρίας και 
Γενικής Ασφάλειας. Η δεύτερη, η οποία  είχε  πιο  δεινές 

Η Μασσαλιώτιδα από τον 
Φρανσουά Ρυντ 
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εξουσίες, είναι λιγότερο γνωστή από την πρώτη, η οποία ήταν η πραγματική 
εκτελεστική αρχή και διέθετε τεράστια προνόμια. Χρονολογείται από τον Απρίλιο, 
αλλά η σύνθεση της ανασχηματίστηκε πλήρως το καλοκαίρι του 1793.[32]  
 
Το καλοκαίρι του 1793 βρήκε τις ταραχές των sans-culotte να κορυφώνονται κάτω 
από ένα διπλό λάβαρο: καθορισμός των τιμών και τρόμος. Εκτός από αυτό 
κατέφθασαν και τα νέα μιας άνευ προηγουμένου προδοσίας: Η Τουλόν και η επιλαρχία 
της παραδόθηκαν στον εχθρό.[33] Στο όνομα της άθλιας φτώχειας των ανθρώπων, οι 
ηγέτες των Εξαναγκασμένων (Enragés), με επικεφαλής τον Ζακ Ρου, ζήτησαν μια 
προσχεδιασμένη οικονομία από μια Εθνοσυνέλευση η οποία δεν είχε καμία συμπάθεια 
προς την ιδέα αυτή. Αλλά η επαναστατική λογική της επιστράτευσης των πόρων από 
την εθνική δικτατορία ήταν απείρως πιο ισχυρή από ένα οικονομικό δόγμα. Τον 
Αύγουστο, μια σειρά από διατάγματα έδωσε στις αρχές διακριτικές εξουσίες επί της 
παραγωγής και της διακίνησης των σιτηρών, καθώς και αυστηρές τιμωρίες για απάτη. 
Προετοιμάστηκαν «Σιταποθήκες αφθονίας», για την αποθήκευση καλαμποκιού που 
επιτασσόταν από τις αρχές σε κάθε επαρχία. Στις 23 Αυγούστου το διάταγμα της 
μαζικής εξέγερσης μετέτρεψε τους ικανούς πολίτες στρατιώτες.[34]  
 
Στις 5 Σεπτεμβρίου, οι Παριζιάνοι προσπάθησαν να επαναλάβουν την επανάσταση της 
2ας Ιουνίου. Οπλισμένα τμήματα περικύκλωσαν την Εθνοσυνέλευση απαιτώντας την 
εγκαθίδρυση ενός εσωτερικού επαναστατικού στρατού, την σύλληψη υπόπτων και την 
εξυγίανση των επιτροπών. Επρόκειτο πιθανώς για την μέρα κλειδί του σχηματισμού 
της επαναστατικής κυβέρνησης: η Εθνοσυνέλευση υποχώρησε, αλλά διατήρησε τον 
έλεγχο των γεγονότων. Έβαλε τον Τρόμο στην ατζέντα στις 5 Σεπτεμβρίου, και την 6η 
οι Κολό ντ' Ερμπουά και Μπιλώ-Βαρέν εξελέγησαν στην Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας. 
Την 9η Σεπτεμβρίου σχηματίστηκε ο επαναστατικός στρατός, την 11η θεσπίστηκε ο 
Νόμος των Μεγίστων για τα σιτηρά και τις ζωοτροφές (γενικός έλεγχος τιμών και 
μισθών στις 29 Σεπτεμβρίου), τη 14η αναδιοργανώθηκε το Επαναστατικό Δικαστήριο, 
την 17η ψηφίστηκε νόμος για τους υπόπτους, και την 20ή αποδόθηκε στις τοπικές 
επαναστατικές επιτροπές το έργο της κατάρτισης καταλόγων σχετικά με αυτές.[31]  
 
Η δικτατορία της Εθνοσυνέλευσης και των επιτροπών που ελεγχόταν και 
υποστηριζόταν ταυτόχρονα από τις ενότητες του Παρισιού, αντιπροσωπεύοντας τον 
κυρίαρχο λαό σε μια μόνιμη σύνοδο, διήρκεσε από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. 
Άσκησε εξουσία μέσω ενός δικτύου οργανώσεων που είχαν ιδρυθεί τυχαία από τον 
Μάρτιο, το Επαναστατικό Δικαστήριο και αντιπροσώπους που βρισκόταν σε 
αποστολές στους νομούς, που ακολουθήθηκαν τον επόμενο μήνα από τους 
αντιπροώπους της Εθνοσυνέλευσης στο στρατό, επίσης με απεριόριστη ισχύ. 
Επέβαλλε την αποδοχή της assignat (συναλλαγματική) ως του μοναδικού νόμιμου 
μέσου πληρωμής, τον έλεγχο των τιμών στα σιτηρά και το αναγκαστικό δάνειο 
δισεκατομμυρίων λιρών από τους πλουσίους.[35]  
 
Τελικά η Γαλλία απέκτησε κυβέρνηση. Ο Νταντόν παραιτήθηκε από αυτήν στις 10 
Ιουλίου. Οι Κουτόν, Σαιν-Ζυστ, Ζανμπόν Σαιντ-Αντρέ και Πιερ Λουί Πριέρ 
σχημάτισαν έναν  πυρήνα  αποφασισμένων  Ορεινών  που  ανταγονιζόταν  τον  Μπαρέρ  
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και τον Λεντέ, στους οποίους προστέθηκε με επιτυχία ο Ροβεσπιέρος στις 27 Ιουλίου, 
ο Καρνό και ο Κλοντ Αντουάν στις 14 Αυγούστου και οι Κολό ντ' Ερμπουά και 
Μπιλώ-Βαρέν στις 6 Σεπτεμβρίου. Είχαν μερικές ξεκάθαρες ιδέες στις οποίες 
στηριζόταν: να διοικήσουν, να πολεμήσουν και να κατακτήσουν. Το κοινό τους έργο, 
ο κίνδυνος, η γεύση και η υπερηφάνεια της εξουσίας που δημιουργούσαν αλληλεγγύη 
έκαναν την Επιτροπή αυτόνομο οργανισμό.[36]  
 
Η επιτροπή διοικούνταν πάντα συλλογικά, παρά την ιδιαίτερη φύση των καθηκόντων 
κάθε διευθυντή: ο διαχωρισμός σε «πολιτικούς» και «τεχνικούς» ήταν Θερμιδοριανή 
εφεύρεση, οι οποίοι προοριζόταν να τοποθετήσουν τα σώματα των νεκρών της 
Τρομοκρατίας στις πόρτες μόνο των Ροβεσπιεριστών. Ωστόσο, πολλά πράγματα, 
έβαλαν τα δώδεκα μέλη της επιτροπής σε διαμάχες. Ο Μπαρέρ ήταν λίγο περισσότερο 
άνδρας της Εθνοσυνέλευσης παρά της επιτροπής και είχε δεσμούς με τους Πεδινούς. 
Ο Ρομπέρ Λεντέ είχε ενδοιασμούς για το βασίλειο του Τρόμου, το οποίο αντιθέτως 
θεωρούνταν εξαιρετική ιδέα από τους Κολό ντ'Ερμπουά και Μπιλώ-Βαρέν, οι οποίοι 
ήταν μεταγενέστερα μέλη της επιτροπής ωθημένοι από τους sans-culottes τον 
Σεπτέμβριο. Εν αντιθέσει με τον Ροβεσπιέρο και τους φίλους του, ο Λαζάρ Καρνό 
έλαβε την υποστήριξη μόνον προσωρινά για τον λόγο της πολιτικής καταστολής του 
λαού. Αλλά η κατάσταση που τους συνέδεσε το καλοκαίρι του 1793 ήταν κατά πολύ 
ισχυρότερη από αυτές τις διαφορές απόψεων.[32] Η Επιτροπή έπρεπε να τεθεί 
επικεφαλής όλων και να επιλέξει τις πιο λαϊκές απαιτήσεις που μπορούσαν να 
ανταπεξέλθουν στους στόχους τηε Επιτροπής: να συντριφθούν οι εχθροί της 
Δημοκρατίας, καθώς και οι τελευταίες ελπίδες των αριστοκρατών. Το να κυβερνούν 
στο όνομα της Εθνοσυνέλευσης, ελέγχοντας και ταυτόχρονα περιορίζοντας τον λαό 
χωρίς να σβήνουν τον ενθουσιασμό του, αποτελούσε ένα τυχερό παιχνίδι.[37]  
 
Το σύνολο των θεσμών, των μέτρων και των διαδικασιών που την αποτελούσαν 
κωδικοποιήθηκαν με διάταγμα στις 14 Φριμαίρ (4 Δεκεμβρίου) που έθεσε το τελικό 
βήμα αυτού που ήταν η σταδιακή ανάπτυξη της κεντρικής δικτατορίας που βασίστηκε 
στην βασιλεία του Τρόμου. Στο επίκεντρο βρισκόταν η Εθνοσυνέλευση, της οποίας ο 
κοσμικός βραχίονας ήταν η Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας, περιβεβλημμένη με τεράστιες 
εξουσίες: ερμήνευε τα διατάγματα της Εθνοσυνέλευσης και εγκατέστησε τις μεθόδους 
εφαρμογής τους. Κάτω από τον άμεσο έλεγχο της βρισκόταν όλες οι δημόσιες 
υπηρεσίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και οι πρεσβευτές θα εξαφανιζόταν τον 
Απρίλιο του 1794). Διηύθυνε την στρατιωτική και διπλωματική δρστηριότητα, όριζε 
στρατηγούς και μέλη άλλων επιτροπών, με τις αποφάσεις να υπόκεινται σε επικύρωση 
από την Εθνοσυνέλευση. Είχε την ευθύνη για την πραγματοποίηση πολέμου, την 
δημόσια τάξη και την τροφοδοσία του πληθυσμού. Η Παρισινή Κομμούνα, γνωστό 
προπύργιο των sans-culotte, εξουδετερώθηκε όταν βρέθηκε υπό τον έλεγχο της 
Επιτροπής.[31]  
 
Η οικονομία 
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Ο διοικητικός και οικονομικός συγκεντρωτισμός πήγαιναν χέρι με χέρι. Η κατάσταση 
πολιορκίας εξανάγκασε την Γαλλία να γίνει αυτάρκης. Για να σώσει την Δημοκρατία 
η κυβέρνηση κινητοποίησε όλες τις παραγωγικές μονάδες του έθνους και αποδέχθηκε 
απρόθυμα την ανάγκη για μια ελεγχόμενη οικονομία, που εισήχθη αυτοδικαίως, καθώς 
υπήρχε έκτακτη ανάγκη.[38] Ήταν αναγκαία για την ανάπτυξη πολεμικής παραγωγής, 
την αναβίωση του ξένου εμπορίου, και την εύρεση νέων πόρων εντός της ίδιας της 
Γαλλίας. Ο χρόνος ήταν όμως λίγος. Οι περιστάσεις την υποχρέωσαν σταδιακά να 
αναλάβει την οικονομική διακυβέρνηση της χώρας. Μαζί με την οργάνωση του 
στρατού, αυτό αποτελούσε το πιο αυθεντικό χαρακτηριστικό του έργου της.[39]  
 
Όλοι οι υλικοί πόροι επιτάχθηκαν. Οι γεωργοί εγκατέλειψαν τα σιτηρά, τις ζωοτροφές, 
το μαλλί, το λινάρι και την κάνναβη τους. Οι τεχνίτες και οι έμποροι παράτησαν τα 
προϊόντα τους. Οι πρώτες ύλες αναζητούνταν με προσοχή – μέταλλα όλων των ειδών, 
καμπάνες εκκλησιών, παλιά χαρτιά, κουρέλια και περγαμηνές, γρασίδι, φρύγανα 
ακόμη και οικιακές στάχτες για την παρασκευή αλάτων καλίου και κάστανα για 
απόσταξη. Όλες οι επιχειρήσεις βρισκόταν στην διάθεση του έθνους – δάση, ορυχεία, 
λατομεία, κάμινοι, σιδηρουργεία, βυρσοδεψεία, χαρτοποιία, μεγάλες βιοτεχνίες 
υφασμάτων και εργαστήρια κατασκευής υποδημάτων. Η εργασία των ανδρών και οι 
αξία των αντικειμένων υπόκεινταν σε ελέγχους τιμών. Κανείς δεν είχε το δικαίωμα να 
κερδοσκοπεί εις βάρος της Patrie (Πατρίδα) ενόσω αυτή βρισκόταν σε κίνδυνο. Οι 
εξοπλισμοί προκάλεσαν περισσότερη ανησυχία. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου 1793 
έγιναν προσπάθειες για την κατασκευή ενός μεγάλου εργοστασίου στο Παρίσι για την 
κατασκευή τουφεκιών και πλευρικών όπλων.[40] Έγινε ειδική έκκληση στους 
επιστήμονες. Οι Μονζ, Βαντερμόντ, Μπερτολέ, Νταρσέ, Φουρκρουά τελειοποίησαν 
την μεταλλουργία και την κατασκευή όπλων.[41]  
 
Ο Νόμος των Μεγίστων φάνηκε πλεονεκτικός μόνο για τους μισθωτούς. Οι μισθοί 
αυξήθηκαν κατά το ήμισυ εν συγκρίσει με το 1790, και την αξία των προϊόντων μόνο 
κατά ένα τρίτο. Αλλά μιας και η Επιτροπή δεν διασφάλισε αυτό που γινόταν σεβαστό 
(εκτός από το ψωμί), θα είχαν εξαπατηθεί αν δεν επωφελούνταν από τις ευνοϊκές 
συνθήκες που προσφέρει ένας μεγάλος πόλεμος στο εργατικό δυναμικό.[42] Ακόμη και 
το Παρίσι έγινε πιο ειρηνικό, μιας και οι sans-culottes έψαχναν τρόπους να 
υποχωρήσουν σταδιακά. Ο νόμος της μαζικής εξέγερσης (levée en masse) και ο 
σχηματισμός του επαναστατικού στρατού αραίωσαν τις τάξεις τους. Πολλοί εργαζόταν 
πλέον σε καταστήματα όπλων και εξοπλισμών ή στα γραφεία επιτροπών ή 
υπουργείων, τα οποία αναπτύχθηκαν πολύ.[43]  
 
Ο Στρατός του Έτους Β΄ 
 
Εξέπληξε τους σαν μια αστραπή και συνέτριψε τους ως κεραυνός. 
 

— Λαζάρ Καρνό, [44] 
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Το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε η επιβολή εισφοράς και μέχρι τον Ιούλιο η συνολική 
δύναμη του στρατού έφτασε στις 650.000. Οι δυσκολίες ήταν τρομερές. Η πολεμική 
παραγωγή ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Ο στρατός βρισκόταν εν μέσω εξυγίανσης. Την 
άνοιξη του 1794 πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση. Δύο τάγματα εθελοντών 
συγχωνεύτηκαν ένα τάγμα τακτικού στρατού για να δημιουργήσουν μια ημιταξιαρχία, 
ή σύνταγμα. Την ίδια στιγμή ανασυστάθηκε η διοίκηση του στρατού. Η εξυγίανση 
ολοκληρώθηκε με τον αποκλεισμό των περισσότερων ευγενών. Η νέα γενιά έφτασε 
στις υψηλότερες βαθμίδες, και το Πολεμικό Κολλέγιο (Ecole de Mars) έλαβε έξι νέους 
από κάθε νομό για την βελτίωση του προσωπικού. Οι στρατιωτικοί διοικητές οριζόταν 
από την Εθνοσυνέλευση.[45]  
 
Αυτό που σταδιακά προέκυψε ήταν μια στρατιωτική διοίκηση απαράμιλλης ποιότητας: 
Μαρσό, Ος, Κλεμπέρ, Μασσενά, Ζουρντάν, και άλλοι πολλοί υποστηριζόμενοι από 
αξιωματικούς που ήταν γνωστοί τόσο για τις ικανότητες τους ως στρατιώτες όσο και 
για το αίσθημα αστικής ευθύνης τους.[46] [note 4]  
 
Για πρώτη φορά από την αρχαιότητα ένας πλήρως εθνικός στρατός ξεκίνησε για τον 
πόλεμο, και για πρώτη φορά, επίσης, ένα έθνος κατάφερε να στρατεύσει και να σιτίσει 
τόσο μεγάλο αριθμό στρατιωτών – αυτά είναι τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του 
στρατού του Έτους Β΄. Οι τεχνικές καινοτομίες είχαν αποτέλεσμα κυρίως από το 
τεράστιο μέγεθος του καθώς και την στρατηγική που αναπτυσσόταν από αυτό. Το 
παλιό σύστημα έχασε την αίγλη του. Μετακινούμενοι εντός των στρατευμάτων του 
Συνασπισμού, οι Γάλλοι μπορούσαν να ελιχθούν κατά μήκος των εσωτερικών 
γραμμών, να αναπτύξουν μέρος των στρατευμάτων τους κατά μήκος των συνόρων και 
να επωφεληθούν από την αδράνεια οποιουδήποτε από τους εχθρούς τους για να 
νικήσουν τους άλλους. Λειτουργώντας μαζικά (en masse), συνέτριβαν τον εχθρό κατά 
απόλυτο αριθμό – αυτές ήταν οι αρχές του Καρνό. Δεν είχαν δοκιμαστεί μέχρι τότε, 
και μέχρι την εμφάνιση του Βοναπάρτη δεν πέτυχαν κάποια σπουδαία επιτυχία.[48]  
 
Πτώση των φατριών 
 
Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1793, υπήρχαν δύο διακριτές πτέρυγες μεταξύ των 
επαναστατών. Αρχικά αυτοί που αργότερα ονομάστηκαν Εμπερτιστές – αν και ο 
Εμπέρ δεν ήταν ποτέ επίσημος ηγέτης οποιουδήποτε κόμματος – οι οποίοι 
υποστήριξαν τον πόλεμο μέχρι θανάτου και υιοθέτησαν το πρόγραμμα των 
Εξοργισμένων (Enragés), δήθεν επειδή οι sans-culottes το ενέκριναν. Οι Εμπερτιστές 
προτιμούσαν να κάθονται με τους Ορεινούς, εφ' όσον θα μπορούσαν να ελπίζουν πως 
θα έλεγχαν την Εθνοσυνέλευση μέσω αυτών. Κυριάρχησαν στην Λέσχη των 
Κορδελιέρων, γέμισαν τα γραφεία του Μπουσότ, και γενικά μπορούσαν να έχουν την 
Κομμούνα μαζί τους.[49] Η άλλη πτέρυγα ήταν αυτή των Νταντονιστών, η οποία 
σχηματίστηκε ως απάντηση στον αυξανόμενο συγκεντρωτισμό της Επαναστατικής 
Κυβέρνησης και την δικτατορία των Επιτροπών. Οι Νταντονιστές καθοδηγούνταν 
κυρίως από πληρεξούσιους της Εθνοσυνέλευσης (αντί για sans-culottes), 
συμπεριλαμβανομένων των Νταντόν, Ντελακρουά και Ντεμουλέν.  
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Θέτονας τις ανάγκες εθνικής άμυνας πάνω από όλες τις άλλες σκέψεις, η Επιτροπή 
Κοινής Σωτηρίας δεν είχε κανένα σκοπό να υποκύψει στις απαιτήσεις είτε του λαϊκού 
κινήματος ή των μετριοπαθών. Η ταύτιση με τους Εμπερτιστές θα έθετε σε κίνδυνο 
την επαναστατική ενότητα, ενώ η προσχώρηση στις απαιτήσεις των μετριοπαθών θα 
υπονόμευε τόσο το βασίλειο του Τρόμου όσο και την ελεγχόμενη οικονομία. Εν 
τούτοις, η ενότητα, ο συγκεντρωτισμός και το βασίλειο του Τρόμου θεωρήθηκαν όλα 
απαραίτητα για την πολεμική προσπάθεια. Για να εξισορροπηθούν οι αντιφατικές 
απαιτήσεις αυτών των δύο φατριών, η Επαναστατική Κυβέρνηση προσπάθησε να 
διατηρήσει θέση στο μέσο μεταξύ των μετριοπαθών Νταντονιστών (citras) και των 
ακραίων Εμπερτιστών (ultras).[50]  
 
Αλλά στο τέλος του χειμώνα 1793-4, η έλλειψη τροφής επιδείνωσε την κατάσταση. Οι 
Εμπερτιστές διέγειραν τους sans-culottes για να απαιτήσουν αυστηρά μέτρα, και 
πρώτη η Επιτροπή αποδείχθηκε διαλλακτική. Η Εθνοσυνέλευση ψήφισε 10 
εκατομμύρια για ανακούφιση στις 3 Βεντόζ, ο Μπαρέρ παρουσίασε ένα νέο γενικό 
Νόμο των Μεγίστων, και στις 8, ο Σαιν-Ζυστ έλαβε διάταγμα για την δήμευση της 
περιουσίας των υπόπτων και την διανομή της στους έχοντες ανάγκη (διατάγματα 
Βεντόζ). Οι Εμπερτιστές τότε ένιωσαν πως εάν αύξαναν την πίεση, θα θριάμβευαν μια 
και καλή. Αν και το κάλεσμα εμφανίστηκε να αφορά εξέγερση επρόκειτο ουσιαστικά 
για μια νέα διαμαρτυρία, όπως αυτή τον Σεπτέμβριο. Αλλά η Επιτροπή Κοινής 
Σωτηρίας αποφάσισε στις 22 Βεντόζ Έτους Β΄ (12 Μαρτίου 1794)  πως οι  Εμπερτιστές 
αποτελούσαν μια πολύ σοβαρή απειλή. Η Επιτροπή συνέδεσε τον Εμπέρ, τον Ρονσέν, 
τον Βενσάν και τον Μομορό με τους απόδημους Προλί, Κλοτς και Περέιρα, ώστε να 
εμφανίσουν τους Εμπερτιστές ως μέρος «ξένου σχεδίου». Όλοι τους εκτελέστηκαν 
στις 4 Γκερμινάλ (24 Μαρτίου).[51] Η κίνηση αυτή σιώπησε τους Εμπερτιστές σε 
μεγάλο βαθμό, μιας και πλέον δεν διέθεταν ηγεσία. Έχοντας καταφέρει να καταπνίξει 
την διαφωνία στα αριστερά, η Επιτροπή στράφηκε στους Νταντονιστές, εκ των οποίων 
πολλά μέλη μπλεκόταν σε σκάνδαλα χρηματοοικονομικής διαφθοράς. Η Επιτροπή 
ανάγκασε την Εθνοσυνέλευση να άρει την ασυλία εννέα πληρεξουσίων των 
Νταντονιστών, επιτρέποντας της να τους δικάσει. Στις 5 Απριλίου οι ηγέτες Νταντόν, 
Ντελακρουά, Ντεμουλέν και Φιλιππώ των Νταντονιστών εκτελέστηκαν.[52]  
 
Η εκτέλεση των ηγεσιών των δύο αντίπαλων φατριών προκάλεσε απογοήτευση σε 
μερικούς. Αρκετοί sans-culottes ήταν εμβρόντητοι από την εκτέλεση των 
Εμπερτιστών. Όλες οι θέσεις επιρροής που παραδοσιακά κρατούνταν από τους sans-
culottes είχαν εξαλειφθεί: ο Επαναστατικός Στρατός είχε διαλυθεί, οι επιθεωρητές των 
αποθεμάτων τροφίμων απολύθηκαν, ο Μπουσό έχασε τη θέση του στο Γραφείο 
Πολέμου, η Λέσχη των Κορδελιέρων αναγκάστηκε να αυτολογοκριθεί και η πίεση της 
Κυβέρνησης οδήγησε στο κλείσιμο 39 λαϊκών εταιριών. Η Παρισινή Κομμούνα, η 
οποία ελεγχόταν από τους sans-culottes, εξυγιάνθηκε και πληρώθηκε με υποψηφίους 
της   Επιτροπής.   Με   την   εκτέλεση   των  Νταντονιστών,  πολλά  από  τα  μέλη   της  
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%AC-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CF%83%CE%AC%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD-%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%AC_%CE%9C%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AF%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%BF%CF%84%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTELefebvre196388-55
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%AC_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B3_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AD%CE%BD
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEHampson1988220-56
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84_%CE%9D%CE%BF%CE%AD%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9
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Συμβατικής Εθνοσυνέλευσης εχασαν την εμπιστοσύνη τους στη Επιτροπή, και 
άρχισαν να φοβούνται για την προσωπική τους ασφάλεια.[53]  
 
Τελικά, η Επιτροπή υπονόμευσε την δική της υποστήριξη εξαλείφοντας τους 
Νταντονιστές και τους Εμπερτιστές, οι οποίοι αμφότεροι στήριζαν την Επιτροπή. 
Αναγκάζοντας την Εθνοσυνέλευση να επιτρέψει τις συλλήψεις των Γιρονδίνων και 
των Νταντονιστών, η Επιτροπή θεωρούσε πως κατέστρεψε την κύρια της 
αντιπολίτευση. Ωστόσο, οι δίκες κατέδειξαν την έλλειψη σεβασμού της Επιτροπής 
προς τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης (πολλά εκ των οποίων είχαν εκτελεστεί). Αρκετά 
μέλη της Εθνοσυνέλευσης που βρισκόταν στην Επιτροπή κατά το παρελθόν μέχρι τα 
μέσα του 1794, πλέον δεν την υποστήριζαν. Η Επιτροπή λειτουργούσε ως 
μεσολαβητής μεταξύ της Εθνοσυνέλευσης και των sans-culottes από τους οποίους 
αμφότερες είχαν αποκτήσει την δύναμη τους. Με την εκτέλεση των Εμπερτιστών και 
την αποξένωση των sans-culottes, η Επιτροπή έγινε αχρείαστη για την Συνέλευση.[54]  
 
Ο Τρόμος 
 
Αυτό που συνιστά μια Δημοκρατία είναι η πλήρης καταστροφή οτιδήποτε της 
αντιτίθεται. 
 

— Σαιν-Ζυστ, [55] 

 
Αν και ο Τρόμος θεσμοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1793, δεν εισήχθη μέχρι τον 
Οκτώβριο. Ήταν αποτέλεσμα λαϊκού κινήματος. Ένα νέο τμήμα του Επαναστατικού 
Δικαστηρίου άνοιξε μετά τις 5 Σεπτεμβρίου, και χωριζόταν σε τέσσερα υποτμήματα: 
οι Επιτροπές Κοινής Σωτηρίας και Γενικής Ασφάλειας αποφάσιζαν τα ονόματα των 
δικαστών και των ενόρκων. Ο Φουκιέ-Τινβίλ παρέμεινε στη θέση του εισαγγελεά, και 
ο Ερμάν ορίστηκε ως πρόεδρος.[56] Ο Τρόμος σκόπευε να αποθαρρύνει την υποστήριξη 
των εχθρών της Επανάστασης καταδικάζοντας τις αρνητικές κριτικές των Ορεινών.[57]  
 
Οι μεγάλες πολιτικές δίκες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο. Η βασίλισσα αποκεφαλίστηκε 
στις 16 Οκτωβρίου. Ειδικό διάταγμα κατέπνιξε την υπεράσπιση 21 Γιρονδίνων, μεταξύ 
των οποίων οι Βερνιώ και Μπρισό, οι οποίοι χάθηκαν την 31η του μήνα.[43]  
 
Στη σύνοδο προετοιμασίας του Τρόμου παρακάθισε η Επιτροπή Γενικής Ασφάλειας, 
ο δεύτερος κρατικός θεσμός. Αποτελούνταν από δώδεκα μέλη που εκλεγόταν κάθε 
μήνα από την Εθνοσυνέλευση, και περιστοιχιζόταν από ασφάλεια, παρακολούθηση 
και αστυνομικές επιχειρήσεις, ενώ παρακολουθούσε τις πολιτικές και στρατιωτικές 
αρχές. Απασχολούσε μεγάλο αριθμό προσωπικού, που καθοδηγούσε το σταδιακά 
συγκροτούμενο δίκτυο τοπικών επαναστατικών επιτροπών, και εφάρμοζε τον νόμο σε 
υπόπτους που περνούσαν από τις χιλιάδες τοπικές καταγγελίες και συλλήψεις.[58]  
 
Πάταξε τους εχθρούς της Δημοκρατίας όποιοι και οπουδήποτε ήταν αυτοί. Ήταν 
κοινωνικά άνευ διακρίσεως και πολιτικά οξυδερκής. Τα θύματα της ανήκαν στις τάξεις 
που μισούσαν την Επανάσταση  ή  ζούσαν  σε  επαρχίες  όπου  οι  ανταρσίες  ήταν  πιο  
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σοβαρές. «Η δριμύτητα των κατασταλτικών μέτρων στις επαρχίες», έγραψε ο Ματιέ, 
«ήταν σε άμεση αναλογία με τον κίνδυνο εξέγερσης.[55] Πολλά ειλικρινή μέλη της 
κοινότητας δικάστηκαν και εκτελέστηαν λόγω προδοσίας. Οι Καμίγ Ντεμουλέν και 
Ζωρζ Νταντόν ήταν δύο από τους πιο σημαντικούς άνδρες που εκτελέστηκαν για τις 
«απειλές» τους κατά της Επανάστασης.[59]  
 
Οι πληρεξούσιοι αποστελόταν ως «αντιπρόσωποι σε αποστολή» από την Επιτροπή 
Κοινής Σωτηρίας, οπλισμένοι με πλήρεις εξουσίες, αντιδρώντας τόσο σύμφωνα με την 
κατάσταση στην περιοχή και την δική τους ιδιοσυγκρασία: ο Λεντέ ειρήνευσε τους 
Γιρονδίνους στα δυτικά τον Ιούλιο χωρίς καμία θανατική ποινή. Στη Λυών, μερικούς 
μήνες αργότερα, οι Κολό ντ' Ερμπουά και Ζοζέφ Φουσέ στηριζόταν στις τακτικές 
εκτελέσεις με πυροβολισμούς μιας και η γκιλοτίνα εκεί δεν δούλευε γρήγορα.[60][note 5]  
 
Θερμιδόρ 
 
Η Επανάσταση κρύωσε. Όλες τις οι αρχές εξασθένησαν. Παραμένουν μόνον κόκκινα 
καπέλα που φορούνται από ραδιούργους. 
 

— Σαιν-Ζυστ, [62] 

 
Η δικτατορία των Ιακωβίνων 
μπορούσε μόνο να ελπίζει την 
διατήρηση της εξουσίας της όσο 
ήταν επιτυχής με την εθνική 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
Μόλις οι πολιτικοί της εχθροί 
καταστράφηκαν και οι ξένοι 
εχθροί ηττήθηκαν, έχασε την κύρια 
δύναμη που την κρατούσε 
ενωμένη. Η πτώση των Ιακωβίνων 
συνέβη πιο γρήγορα από ότι 
αναμενόταν εξαιτίας ύπαρξης 
προβλημάτων εντός του κόμ-

ματος.[63]  
 
Όσο παρέμενε ενωμένη, η Επιτροπή ήταν σχεδόν άτρωτη, αλλά μόλις που είχε φτάσει 
στο απόγειο της εξουσίας της προτού εμφανιστούν σημάδια εσωτερικής 
σύγκρουσης.[64] Η Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας δεν είχε ποτέ της ένα ομογενές σύνολο. 
Ήταν συμβούλιο συνασπισμού. Τα μέλη της διατηρούνταν ενωμένα όχι λόγω της 
συντροφικότητας ή των κοινών ιδανικών αλλά λόγω της ρουτίνας. Η πίεση των 
επιχειρήσεων η οποία αρχικά εμπόδιζε τις προσωπικές διαμάχες παρήγαγε επίσης 
εκνευρισμό. Οι μικρές διαφορές ήταν υπερβολικές αναφορικά με θέματα ζωής και 
θανάτου. Οι μικρές διαφορές αποξένωναν τον έναν από τον άλλο.[65] Ο Καρνό, πιο 
συγκεκριμένα, είχε εκνευριστεί με τις κριτικές του Ροβεσπιέρου και του Σαιν-Ζυστ 
που στόχευαν στα σχέδια του.[66] Ξέσπασαν διαμαρτυρίες στην Επιτροπή Κοινής 
Σωτηρίας, με τον Καρνό να περιγράφει τον Ροβεσπιέρο και τον Σαιν-Ζυστ ως 
«γελοίους   δικτάτορες»  και   τον   Κολό   να  πραγματοποιεί  συγκαλυμμένες  επιθέσεις 

9 Θερμιδόρ  
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στους «αδιάφθορους» (Incorruptible). Από το τέλος Ιουνίου μέχρι τις 23 Ιουλίου ο 
Ροβεσπιέρος έπαψε να συμμετέχει στην Επιτροπή.[64]  
 
Κατανοώντας τον κίνδυνο κατακερματισμού, επιχείρησαν να συμφιλιωθούν. Οι Σαιν-
Ζυστ και Κουτόν ήταν υπέρ, αλλά ο Ροβεσπιέρος αμφισβήτησε την ειλικρίνια των 
εχθρών του. Ήταν αυτός που προκάλεσε την θανατηφόρα επέμβαση της 
Εθνοσυνέλευσης. Στις 8 Θερμιδόρ, Έτους Β΄ (26 Ιουλίου 1794), κατήγγειλε τους 
αντιπάλους του, και απαίτησε την πραγματοποίηση «ενότητας στην κυβέρνηση». Όταν 
όμως κλήθηκε να κατονομάσει αυτούς που κατήγγειλε, αρνήθηκε. Αυτή η αποτυχία 
τον κατέστρεψε, διότι υποτίθεται ότι απαιτούσε λευκή επιταγή.[66] Αυτή τη νύχτα 
σχηματίστηκε μια δύσκολη συμμαχία από φοβισμένους πληρεξούσιους και μέλη των 
Πεδινών. Την επόμενη μέρα, 9 Θερμιδόρ, δεν επετράπη στον Ροβεσπιέρο και τους 
συμμάχους του να μιλήσουν, και διατάχθηκε το κατηγορητήριο τους. Οι άνδρες της 
ακροαριστεράς έπαιξαν ηγετικούς ρόλους: ο Μπιλώ-Βαρέν, ο οποίος πραγματοποίησε 
την επίθεση, και ο Κολό ντ' Ερμπουά ο οποίος προέδρευε.  
 
Στο άκουσμα των νέων η Παρισινή Κομμούνα, πιστή στους άνδρες που την 
ενέπνευσαν, κάλεσε σε εξέγερση και ελευθέρωσε τους συλληφθέντες πληρεξούσιους 
το απόγευμα και κινητοποίησε δύο ή τρεις χιλιάδες μαχητές.[67] Τη νύχτα 9–10 
Θερμιδόρ υπήρχε μεγάλη σύγχυση στο Παρίσι, μιας και η Κομμούνα και η Συνέλευση 
ανταγωνίστηκαν για την υποστήριξη των τμημάτων και των στρατευμάτων τους. Η 
Εθνοσυνέλευση κήρυξε πως οι αντάρτες ήταν πλέον παράνομοι. Ο Μπαρά έλαβε το 
καθήκον συγκέντρωσης ένοπλης δύναμης, και τα μετριοπαθή τμήματα τον 
υποστήριξαν. Η Εθνοφρουρά και στρατιώτες πεζικού συγκεντρώθηκαν έξω από το 
Οτέλ ντε Βιλ (Hotel de Ville), αφέθηκαν χωρίς οδηγίες και λίγο-λίγο διασκορπίστηκαν 
και απομακρύνθηκαν από την πλατεία. Περίπου στις 2 τα ξημερώματα μια φάλαγγα 
του τμήματος Γκραβιλιέ καθοδηγούμενο από τον Λεονάρ Μπουρντόν εισήλθε στο 
Οτέλ ντε Βιλ και συνέλαβε τους στασιαστές.  
 
Το απόγευμα της 10 Θερμιδόρ (28 Ιουλίου 1794), οι Ροβεσπιέρος, Σαιν-Ζυστ, Κουτόν 
και 19 πολιτικοί τους σύμμαχοι εκτελέστηκαν χωρίς δίκη. Την επόμενη μέρα ήταν η 
σειρά μιας μεγάλης παρτίδας 71 ανδρών, η οποία ήταν η μεγαλύτερη μαζική εκτέλεση 
σε ολόκληρη την πορεία της Επανάστασης.[68]  
 
Θερμιδοριανή Εθνοσυνέλευση 
 
Όποιοι και αν ήταν οι λόγοι που είχαν οι συνωμότες πίσω από την 9η Θερμιδόρ, τα 
γεγονότα μετά ξέφυγαν από τις προθέσεις τους. Προφανώς τα εναπομείναντα μέλη  
των Επιτροπών υπολόγιζαν στην παραμονή στην έδρα τους και την μεταφορά της 
εύνοιας της δικτατορίας των Ιακωβίνων, σα να μην είχε συμβεί τίποτα περισσότερο 
από μια κομματική εκκαθάριση.[69]  
 
Θερμιδοροανή Αντίδραση 
 
Είχαν καταστραφεί σε σύντομο διάστημα από την ιδέα αυτή. Οι Ροβεσπιεριστές ίσως 
αποχωρούσαν και οι Νταντονιστές ίσως επανερχόταν. Η Εθνοσυνέλευση είχε 
ανακτήσει   την   πρωτοβουλία   της   και   θα   έθετε   ένα   τέλος,  μια  και  καλή,   στις 
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δικτατορικές επιτροπές διακυβέρνησης οι οποίες την είχαν απομακρύνει από την 
εξουσία. Διατάχθηκε όπως κανένα μέλος των επιτροπών διακυβέρνησης δεν θα 
μπορούσε να κρατά την έδρα του για πάνω από τέσσερις μήνες. Τρεις μέρες αργότερα 
ο Νόμος Πραιριάλ ανακλήθηκε και το Επαναστατικό Δικαστήριο αποστερήθηκε τις 
παράλογες εξουσίες του. Η Κομμούνα αντικαταστάθηκε από την Επιτροπή Δημοσίων 
Λειτουργών (commission des administrateurs civils) με μέλη από τις τάξεις της 
Εθνοσυνέλευσης. Το Νοέμβριο έκλεισε η λέσχη των Ιακωβίνων. Όχι απλώς η αντί-
Ροβεσπιεριστική αλλά και η αντι-Ιακωβινική αντίδραση βρισκόταν σε πλήρη 
εξάπλωση. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Μπιλώ, Κολό και Μπαρέρ αποχώρησαν από 
την Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας, και μέχρι το τέλος του χρόνου φυλακίστηκαν.[69]  
 
Η σταθερότητα της κυβέρνησης εξασθενούσε. Στη συνέχεια ήρθε η συγκέντρωση των 
εξουσιών, άλλη μια επαναστατική αρχή. Η ταύτιση της Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας 
με την εκτελεστική εξουσία ολοκληρώθηκε στις 7 Φρουκτιδώρ (24 Αυγούστου), 
περιορίζοντας την στους προγενέστερους τομείς της σχετικά με τον πόλεμο και την 
διπλωματία. Η Επιτροπή Γενικής Ασφάλειας διατήρησε τον έλεγχο της στην 
αστυνομία. Πλέον υπήρχαν συνολικά 16 επιτροπές. Οι Conventionnels (μέλη της 
Εθνοσυνέλευσης), ενώ είχαν επίγνωση των κινδύνων του κατακερματισμού, 
ανησυχούσαν ακόμη περισσότερο από την εμπειρία που είχαν με το μονοπώλιο των 
εξουσιών. Σε λίγες εβδομάδες η επαναστατική κυβέρνηση αποσυντέθηκε.[70]  
 
Αυτά τα μέτρα επηρέασαν, τελικά, τα όργανα του Τρόμου και πραγματοποίησαν 
αρκετές παραβάσεις στα μέσα καταστολής. Ο νόμος της 22ας Πραιριάλ ανακλήθηκε, 
οι φυλακές άνοιξαν και οι «ύποπτοι» ελευθερώθηκαν: 500 στο Παρίσι κάθε εβδομάδα. 
Πραγματοποιήθηκαν λίγες δημόσιες δίκες — συμπεριλαμβανομένης και αυτής του 
Καριέ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον μαζικό πνιγμό στη Ναντ, και του Φουκιέ-
Τινβίλ, διαβόητου εισαγγελέα του Μεγάλου Τρόμου στα τέλη της άνοιξης και το 
καλοκαίρι του 1974 – έπειτα από το οποίο το Επαναστατικό Δικαστήριο 
παραμερίστηκε σιωπηρά.[71][note 6]  
 
Η καταστροφή του συστήματος της επαναστατικής κυβέρνησης έφερε το τέλος στον 
Οικονομικό Τρόμο. Ο Νόμος των Μεγίστων χαλάρωσε ακόμη και πριν από την 9η 
Θερμιδόρ. Πλέον κανένας δεν πίστευε σε αυτόν. Επειδή η μαύρη αγορά 
τροφοδοτούνταν σε αφθονία, η ιδέα κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο έλεγχος των 
τιμών ισοδυναμούσε με την σπανιότητα και πως το ελεύθερο εμπόριο θα επέφερε την 
αφθονία. Γενικά θεωρούνταν πως οι τιμές θα ανέβαιναν αλλά θα έπεφταν και πάλι ως 
αποτέλεσμα του ανταγωνισμού. Αυτή η ψευδαίσθηση θα συντριβόταν τον χειμώνα. 
Επισήμως η Εθνοσυνέλευση έθεσε τέλος στο νόμο των μεγίστων στις 4 Νιβόζ Έτους 
Γ΄(24 Δεκεμβρίου 1794).[72]  
 
Η εγκατάλειψη της ελεγχόμενης οικονομίας προκάλεσε τρομακτική καταστροφή. Οι 
τιμές ανέβηκαν στα ύψη και ο λόγος συναλλάγματος έπεσε. Η Δημοκρατία 
καταδικάστηκε σε μαζικό πληθωρισμό και το νόμισμα της καταστράφηκε. Τον 
Θερμιδόρ του Έτους Γ΄, οι συναλλαγματικές (assignats) είχαν αξία λιγότερο του 3% 
της ονομαστικής τους αξίας. Ούτε οι αγρότες ούτε οι έμποροι μπορούσαν να 
αποδεχθούν οτιδήποτε πέρα από μετρητά. Η απογοήτευση ήταν τόσο γρήγορη που η 
οικονομική ζωή φαινόταν πως σταματούσε.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC_%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%BB%CF%8E-%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C_%CE%BD%CF%84%27%CE%95%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEThompson1959516-74
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEWoronoff19842-75
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_22%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%AC%CE%BD_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD_%CE%A6%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%AD-%CE%A4%CE%B9%CE%BD%CE%B2%CE%AF%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%AC%CE%BD_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD_%CE%A6%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%AD-%CE%A4%CE%B9%CE%BD%CE%B2%CE%AF%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTERude1988115-76
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-77
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEWoronoff19849–10-78
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Η κρίση επιδεινώθηκε σε μεγάλο βαθμό από την πείνα. Οι αγρότες, τελικά, 
σταμάτησαν την παραγωγή τους, επειδή δεν ήθελαν να αποδέχονται συναλλαγματικές. 
Η κυβέρνηση συνέχισε την τροφοδοσία του Παρισιού, αλλά δεν είχε την δυνατότητα 
να παρέχει τις υποσχεθείσες μερίδες. Στις επαρχίες οι τοπικοί δήμοι προσέφυγαν σε 
κάποιου είδους κανονισμούς, που δεν προέβελπαν τον άμεσο εξαναγκασμό στη λήψη 
ανατρεπτικών μέσων. Η δυστυχία των εργατών της υπαίθρου, η οποία εγκαταλείφθηκε 
από όλους, ήταν συχνά φοβερή. Ο πληθωρισμός κατέστρεψε τους πιστωτές προς 
όφελος των οφειλετών. Προκάλεσε μια πρωτοφανή κερδοσκοπία.[73]  
 
Στην αρχή της άνοιξης, οι ελλείψεις ήταν τόσες που ολοένα και περισσότερη 
αναταραχή εμφανιζόταν οπουδήποτε. Το Παρίσι ήταν δραστήριο και πάλι.  
 
Συντριβή του λαϊκού κινήματος 
 
Ψωμί και Σύνταγμα του 1793 
 

— Σύνθημα των διαμαρτυριών, [74] 
 
Η δυσαρέσκεια αυξήθηκε 
μαζί με τις ελλείψεις. Στις 17 
Μαρτίου αντιπροσωπεία από 
τις περιοχές Σαιντ - Μαρσώ 
και Σαιντ - Ζακ (faubourgs 
Saint - Marceau, Saint-
Jacques) διαμαρτυρήθηκαν 
πως «Βρισκόμαστε στα 
πρόθυρα να μετανιώσουμε για 
όλες τις θυσίες που κάναμε για 
την Επανάσταση». Πέρασε 
αστυ-νομικός νόμος ο οποίος 
καθόριζε την θανατική ποινή 
για την χρήση απρεπούς 
γλώσσας. Τα όπλα διανε-
μήθηκαν στους «καλούς πολίτες», τον πιστό πυρήνα της Εθνοφρουράς. Η δίκη της 
δύναμης πλησίαζε.  
 
Στις 10 Γκερμινάλ (30 Μαρτίου) όλες οι ενότητες πραγματοποίησαν γενικές 
συνελεύσεις. Η πολιτική γεωγραφία του Παρισιού προέκυψε ξεκάθαρα από αυτό  το 
γεγονός. Η συζήτηση της Εθνοσυνέλευσης εστίαζε σε δύο θέματα: την τύχη των 
Μπαρέρ, Κολό, Μπιλώ και Βαντιέ και την εφαρμογή του συντάγματος του 1793. Ενώ 
οι ενότητες του κέντρου και των δυτικών προαστίων ζητούσαν την τιμωρία των 
«Τεσσάρων» και προσπερνούσαν τις ελλείψεις τροφίμων, οι ενότητες των  ανατολικών 

Η εξέγερση της 1ης Πραιριάλ του Έτους Γ΄ 
(Journée du 1er Prairial de l'an III) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTELefebvre1963142–143-79
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTESoboul1974444-80
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C_%CE%BD%CF%84%27%CE%95%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC_%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%BB%CF%8E-%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA-%CE%96%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CE%BC_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AF_%CE%92%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AD&action=edit&redlink=1
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προαστίων και των περιχώρων απαιτούσαν μέτρα για την διαχείριση της κρίσης των 
σιτηρών, την εφαρμογή του συντάγματος του 1793, την επαναλειτουργία των λαϊκών 
εταιριών και την ελευθέρωση των φυλακισμένων πατριωτών.[75]  
 
Το πρωινό της 12 Γκερμινάλ (1 Απριλίου) συγκεντρώθηκε πλήθος στην Ile de la Cité 
και, σπρώχνοντας στις άκρες τους φρουρούς του παλατιού, εισήλθαν στην αίθουσα 
όπου συνεδρίαζε η Εθνοσυνέλευση. Εν μέσω της αναταραχής, οι εκπρόσωποι των 
ενοτήτων περιέγραψαν τα παράπονα του λαού. Κλήθησαν αξιόπιστα τάγματα της 
Εθνοφρουράς και οι διαδηλωτές που στερούνταν όπλα και ηγεσία, αναγκάστηκαν να 
απομακρυνθούν. Για τους περισσότερους ανθρώπους ήταν το σύνταγμα του 1793 – 
που φαινόταν ως απελευθερωτική ουτοπία – αυτό που είχε την λύση για όλα τα 
δαιμόνια. Υπήρχαν και άλλοι που διαφωνούσαν ανοιχτά με το πέρασμα της «βασιλείας 
του Ροβεσπιέρου».[76]  
 
Αλλά αυτό δεν ήταν το τέλος. Μια νέα έκρηξη βρισκόταν στον ορίζοντα. Η αναταραχή 
προετοιμαζόταν ανοιχτά. Την 1η Πραιριάλ (20 Μαΐου 1795) ήχησε συναγερμός στα 
περίχωρα (faubourgs) Σαιντ-Αντουάν και Μαρσώ. Τα ένοπλα τάγματα έφτασαν την 
Πλας ντυ Καρουζέλ (Place du Carousel) και εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων. 
Μετά από μια ώρα ταραχών, αναγνώστηκε η «Εξέγερση του Λαού» (L'Insurection du 
Peuple). Μέσα στο χάος, κανένας από τους πρωταγωνιστές δεν σκέφτηκε να 
εφαρμόσει το βασικό στοιχείο του προγράμματος: την ανατροπή της κυβέρνησης.  
 
Οι υπόλοιποι Ορεινοί, Η Κορυφή (la Crête de la Montagne), κατάφεραν να 
διατηρήσουν το πέρασμα των διαταγμάτων ευνοϊκό προς τους αντάρτες. Αλλά στις 
11:30 μμ δύο ένοπλες φάλαγγες εισήλθαν στην αίθουσα και απομάκρυναν τους 
διαδηλωτές. Την επόμενη μέρα οι στασιαστές επανέλαβαν τα ίδια λάθη και αφού 
έλαβαν υποσχέσεις από τους πληρεξούσιους για ταχεία μέτρα κατά της πείνας, 
επέστρεψαν στις ενότητες τους.  
 
Στις 3 Πραιριάλ η κυβέρνηση συγκέντρωσε πιστά στρατεύματα, κυνηγούς και ιππείς, 
εθνοφρουρούς, επιλεγμένους από αυτούς «που είχαν την τύχη να προστατεύσουν» — 
συνολικά 20.000 άνδρες. Το προάστιο Σαιντ-Αντουάν περικυκλώθηκε και στις 4 
Πραιριάλ παραδόθηκε και αφοπλίστηκε. Η αβεβαιότητα για τον τρόπο αντίδρασης, η 
διστακτικότητα στις ενέργειες και η έλλειψη επαναστατικής ηγεσίας, είχαν 
καταδικάσει το λαϊκό κίνημα και πέταξαν την τελευταία ευκαιρία για μάχη.[77]  
 
Η 4η Πραιριάλ Έτους Γ΄ είναι μια από τις κρίσιμες ημερομηνίες της επαναστατικής 
περιόδου. Ο λαός έπαψε να αποτελεί πολιτική δύναμη, συμμετέχοντας στην ιστορία. 
Τώρα δεν ήταν παρά θύματα ή θεατές.  
 
Σύνταγμα του Έτους Γ΄ 
 
Μια μέση οδός μεταξύ των δικαιωμάτων και της αναρχίας. 
 

— Αντουάν Τιμπωντώ, [78] 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEWoronoff198415-81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEWoronoff198417-82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%84-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD_(%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEWoronoff198420-83
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD_%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%81_%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CF%80%CF%89%CE%BD%CF%84%CF%8E&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEWoronoff198429-84
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Οι νικητές μπορούσαν πλέον να θέσουν σε ισχύ 
νέο σύνταγμα, το οποίο ήταν το αρχικό καθήκον 
της Συμβατικής Εθνοσυνέλευσης. Η Επιτροπή 
των Έντεκα (τα πιο γνωστά μέλη της οποίας ήταν 
οι Νταουνού, Λανζουιναί, Μπουασύ ντ' Ανγκλά, 
Τιμπωντώ και Λα Ρεβελιέρ) σχεδίασαν ένα 
κείμενο το οποίο αναπαριστούσε τη νέα 
ισορροπία εξουσίας. Παρουσιάστηκε στις 5 
Μεσσιδώρ (23 Ιουνίου) και εγκρίθηκε στις 22 
Αυγούστου 1795 (5 Φρουκτιδώρ του Έτους Γ΄).  
 
Το νέο σύνταγμα επέστρεψε στο σύνταγμα του 
1791 ως την κυρίαρχη ιδεολογία της χώρας. Η 
ισότητα βεβαίως επιβεβαιώθηκε, αλλά εντός των 
ορίων της αστικής ισότητας. Πολυάριθμα 
δημοκρατικά δικαιώματα του συντάγματος του 
1793 – το δικαίωμα στην εργασία, στην 
ξεκούραση, στην εκπαίδευση – παραλείφθηκαν. 
Η Εθνοσυνέλευση επιθυμούσε να ορίσει τα 
δικαιώματα και ταυτόχρονα να απορρίψει τόσο 

τα προνόμια της παλαιάς τάξης όσο και τα κοινωνικά στρώματα.  
 
Το σύνταγμα επέστρεψε στην διάκριση μεταξύ ενεργών και παθητικών πολιτών. 
Μόνον πολίτες ηλικίας άνω των 25 ετών, που διέθεταν εισόδημα από 200 μέρες 
εργασίας είχαν δικαίωμα ψήφου. Το εκλογικό σώμα, το οποίο διατηρούσε την 
πραγματική εξουσία, περιελάμβανε 30.000 ανθρώπους, τους μισούς από το 1791. Με 
γνώμονα την πρόσφατη εμπειρία, δημιουργήθηκαν θεσμοί για την προστασία της 
Δημοκρατίας από δύο κινδύνους: την παντοδυναμία μιας συνέλευσης και την 
δικτατορία.  
 
Προτάθηκε η διμερής νομοθετική εξουσία για προστασία από ξαφνικές πολιτικές 
διακυμάνσεις: το Συμβούλιο των Πεντακοσίων με δικαίωμα στην πρόταση νόμων και 
το Συμβούλιο των Παλαιών, με 250 πληρεξούσιους, με εξουσίες σχετικά με την 
αποδοχή ή απόρριψη των προτεινόμενων νόμων. Η εκτελεστική εξουσία μοιραζόταν 
μεταξύ πέντε Διευθυντών που επελεγόταν από τους Παλαιούς από έναν κατάλογο που 
κατάρτιζαν οι Πεντακόσιοι. Ένας από τους Διευθυντές θα ανανεωνόταν κάθε χρόνο 
με επανεκλογή κάθε πέντε χρόνια. Ως πρακτική επιφύλαξη, δεν επιτρεπόταν η ύπαρξη 
στρατού σε απόσταση 96 χιλιομέτρων (60 μιλίων) από την αίθουσα συνεδριάσεων. Θα 
μπορούσε να μετακινηθεί μόνο σε κατάσταση ανάγκης. Το Διευθυντήριο είχε ακόμη 
μεγάλη ισχύ, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών έκτακτης ανάγκης για τον 
περιορισμό της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι.  
 
Το Σύνταγμα έγινε γενικά αποδεκτό ευνοϊκά, ακόμη και από την δεξιά, η οποία ήλπιζε 
για τις επερχόμενες εκλογές, και ήταν ακόμη πιο ευτυχισμένη που θα απαλαγόταν από 
το νομοθετικό σώμα που μισούσε.  

Σύνταγμα της Γαλλικής 
Δημοκρατίας της 5ης 

Φρουκτιδώρ του Έτους Γ΄ (22 
Αυγούστου 1795) (Constitution de 

la République Française du 5 
Fructidor l'an III (22 août 1795)) 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81_%CE%9A%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%AC_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%AF,_%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%AF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%AC_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%83%CF%8D_%CE%BD%CF%84%27%CE%91%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD_%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%81_%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CF%80%CF%89%CE%BD%CF%84%CF%8E&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9B%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81-%CE%9B%CE%B5%CF%80%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
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Οι Θερμιδοριανοί προσπάθησαν να διασφαλίσουν πως το νεοεκλεγέν σώμα δεν θα 
επέστρεφε στο σύνταγμα που υπήρχε πριν από τη Νομοθετική Συνέλευση στις 5 
Φρουκτιδώρ (22 Αυγούστου) ψηφίζοντας διάταγμα για τον «σχηματισμό ενός νέου 
νομοθετικού σώματος». Το Άρθρο 2 ανέγραφε: «Όλα τα μέλη που είναι ενεργά με την 
παρουσία τους στην Εθνοσυνέλευση είναι επανεκλέξιμα. Οι εκλογικές συνελεύσεις 
δεν μπορούν να έχουν λιγότερο από τα δύο τρίτα τους για τον σχηματισμό νομοθετικού 
σώματος». Αυτό έγινε γνωστό ως ο Νόμος των Δύο Τρίτων.[79]  
 
Βεντεμιαίρ 
 
Στις 23 Σεπτεμβρίου ανα-
κοινώθηκαν τα αποτε-
λέσματα: το σύνταγμα έγινε 
αποδεκτό με 1.057.390 
ψήφους και 49.978 κατά. Τα 
διατάγματα των Δύο Τρίτων 
έλαβαν μόνο 205.498 
θετικές ψήφους και 108.754 
κατά.[80]  
 
Αλλά η Εθνοσυνέλευση δεν 
έλαβε υπόψη τις ενότητες 
του Παρισιού που ήταν κατά 
των διαταγμάτων των Δύο 
Τρίτων και δεν παρείχε 
ακριβή στοιχεία: 47 ενό-
τητες του Παρισιού απέρριψαν τα διατάγματα.[81] Δεκαοκτώ ενότητες του Παρισιού 
αμφισβήτησαν το αποτέλεσμα. Η ενότητα Lepeletier εξέδωσε κλήση για εξέγερση. 
Μέχρι τις 11 Βεντεμιαίρ επτά ενότητες βρισκόταν σε κατάταση εξέγερσης. Πρόκειται 
για ενότητες οι οποίες ήταν η βάση της Εθνοσυνέλευσης από την 9η Θερμιδόρ και 
τώρα ανήκαν στους ακροδεξιούς αν όχι τους βασιλόφρονες. Η Εθνοσυνέλευση 
αυτοανακυρήχθηκε μόνιμη.[82] Τα μέλη της (conventionnels) γνώριζαν το αποτέλεσμα. 
Γνώριζαν την τέχνη της εξέγερσης από καρδιάς και η πτώση των muscadins ήταν 
ευκολότερη από αυτή των sans-culottes.[83] Πέντε μέλη συμπεριλαμβανομένου του 
Μπαρά ορίστηκαν για να διευθετήσουν την κρίση. Διάταγμα της 12ης Βεντεμιαίρ (4 
Οκτωβρίου) ανέστειλε τον προγενέστερο αφοπλισμό των πρώην τρομοκρατών ενώ 
πραγματοποιήθηκε έκκληση προς τους sans-culottes.[note 7]  
 
Τις νύχτες της 12ης-13ης Βεντεμι αίρ (4–5 Οκτωβρίου), ο Στρατηγός Ζακ ντε Μενού 
ντε Μπουσαί ορίστηκε να καταρρίψει τους βασιλόφρονες αντάρτες και να αποτρέψει 
τυχόν επίθεση τους στην Εθνοσυνέλευση. Στρατολόγησε και άλλους στρατηγούς για 
να βοηθήσουν στην καταστολή της εξέγερσης, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και ο 
Ναπολέων Βοναπάρτης. Οι αντάρτες υπερτερούσαν του Στρατού κατά χιλιάδες, αλλά 
εξαιτίας των προετοιμασιών την περασμένη νύχτα, ο Βοναπάρτης και τα στρατεύματα 
του  είχαν την δυνατότητα να παρατάξουν κανόνια στον δρόμο. Μη έχοντας δρόμο για  

Napoleon Bonaparte quelling of the Royalist revolt 13 
Vendémiaire, in front of the Église Saint-Roch, rue 

Saint-Honoré. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEFuret1996166-85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEHampson1988247-86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEWoronoff198431-87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTESoboul1974473-88
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Muscadins&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEFuret1996167-89
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%89%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-90
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89glise_Saint-Roch&action=edit&redlink=1
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να κατευθυνθούν εντός του Παρισιού, οι αντάρτες διέφυγαν στην Εθνοσυνέλευση στις 
13 Βεντεμιαίρ. Ο Μπαρά και η Εθνοσυνέλευση έδωσαν στον στρατό την άδεια να 
σκοτώσει. Μέσα σε 45 λεπτά πάνω από 300 βασιλόφρονες αντάρτες σκοτώθηκαν 
μπροστά από την Εκκλησία του Σαιντ Ρος. Οι υπόλοιποι διασκορπίστηκαν και 
διέφυγαν.[84]  
 
Ακολούθησε μέτρια καταστολή, και ο Λευκός Τρόμος στα νότια σταμάτησε. Στις 4 
Μπρυμαίρ Έτους Δ΄, λίγο πριν την διάσπαση, η Εθνοσυνέλευση ψήφισε γενική 
αμνηστία για «πράξεις που συνδεόταν αποκλειστικά με την Επανάσταση».[82]  
 
Κληρονομιά 
 
Το άρθρο της Encyclopædia Britannica του 1911 για την Εθνοσυνέλευση αναφέρει, 
«Το έργο της Εθνοσυνέλευσης ήταν τεράστιο σε όλους τους κλάδους της δημόσιας 
σφαίρας. Για να εκτιμηθεί χωρίς κάποια προκατάληψη, κάποιος θα πρέπει να 
ανακαλέσει στη μνήμη του πως η συνέλευση έσωσε την Γαλλία από εμφύλιο πόλεμο 
και εισβολή, ήταν αυτή που θεμελίωσε το σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης (Μουσείο, 
Πολυτεχνική Σχολή (École Polytechnique), Ανωτάτη Σχολή (École Normale 
Supérieure), Σχολή Ανατολικών Γλωσσών (École des langues orientales), Ωδείο 
(Conservatoire)), δημιούργησε θεσμούς κεφαλαιώδους σημασίας, όπως η Grand Livre 
de la Dette publique (Μεγάλη Βίβλος Δημοσίου Χρέους), και καθιέρωσε ξεκάθαρα τα 
κοινωνικά κοινωνικά και πολιτικά οφέλη της Επανάστασης». Μέσω διατάγματος της 
4ης Φεβρουαρίου 1794 (16 Πλουβιόζ) επικύρωσε και επέκτεινε σε ολόκληρη την 
Γαλλική αποικιακή αυτοκρατορία την κατάργηση της δουλείας του 1793 στο Σαιντ-
Ντομένγκ από τους πολιτικούς επιτρόπους Σοντονά και Πολβερέλ, αν και το γεγονός 
αυτό δεν επηρέασε την Μαρτινίκα ή την Γουαδελούπη και καταργήθηκε από το νόμο 
της 20ης Μαΐου 1802.  
 
Δείτε επίσης 
 
Γιρονδίνοι 
Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας 
Ζαν Πολ Μαρά 
Ζωρζ Ζακ Νταντόν 
Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος 
Ορεινοί (κόμμα) 
 
Σημειώσεις 
 
1. Έτσι λοιπόν η Συνέλευση εξελέγη από μικρή μειοψηφία του πληθυσμού, αλλά αυτή 
ήταν η πιο αποφασισμένη. Αυτό εξηγεί την ασάφεια της λέξης «λαϊκός» όταν αυτή 
αναφερόταν στην περίοδο αυτή: «λαϊκός» στην Γαλλική Επανάσταση σίγουρα δεν 
σήμαινε την αίσθηση της συμμετοχής των ανθρώπων στα δημόσια θέματα. Αλλά αν η 
λέξη «λαϊκός» χρησιμοποιηθεί για να ερμηνεύσει την επαναστατική πολιτική που 
σχηματίστηκε υπό την πίεση του κινήματος των sans-culotte με το οποίο οργανώθηκαν 
μειοψηφίες, και έλαβαν ισότιμη ώθηση από αυτά, τότε ναι, η Επανάσταση είχε 
εισέλθει πραγματικά στην «λαϊκή» εποχή της.[3]  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTESoboul1974473-88
https://el.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%84-%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%84-%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%81-%CE%A6%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%AD_%CE%A3%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%84%CE%B9%CE%AD%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_20%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85_1802&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_20%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85_1802&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_(%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Sans-culotte&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#cite_note-FOOTNOTEFuret1996115-3
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2. Κατά τις πρώτες συνεδριάσεις της Συνέλευσης οι πληρεξούσιοι καθόταν 
αδιακρίτως, σε θέσεις που τους άρεσαν. Αλλά παρατηρήθηκε μιας και οι 
διαπληκτισμοί μεταξύ Ιακωβίνων και Γιρονδίνων αυξανόταν, συνασπιζόταν στην 
δεξιά και την αριστερή πλευρά από την θέση του Προέδρου, ενώ οι ακραίοι Ιακωβίνοι 
βρήκαν πλεονεκτική θέση στα υψηλότερα έδρανα στην άκρη της αίθουσας, για αυτό 
και άρχισαν να αποκαλούνται Ορεινοί (La Montagne).[5]  
 
3. Εν αντιθέσει με την Αγγλική Επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση δεν εκτέλεσε 
μόνο τον βασιλιά της Γαλλίας, αλλά και την ίδια την βασιλεία. Με αυτή την έννοια, 
ακόμη και αν τα μέλη της Συνέλευσης είχαν μετατρέψει σε εθνική τραγωδία αυτό που 
ο τελευταίος αιώνας του απολυταρχισμού είχε σημάνει ως αναπόφευκτο, είχαν 
εκπληρώσει το στόχο τους: να απομακρύνουν την βασιλεία από το μέλλον του έθνους. 
Με την εκτέλεση του βασιλιά, είχαν αποκόψει τους τελευταίους δεσμούς της Γαλλίας 
με το παρελθόν της, και ολοκλήρωσαν την ρήξη με το αρχαίο καθεστώς (ancien 
régime).[16]  
 
4. Οι επαναστάτες που έγιναν στρατιωτικοί δεν αμέλησαν τις προγενέστερες θέσεις 
τους. Ο Ος ήταν Μαρατιστής, ο Κλεμπέρ και ο Μαρσό υποστήριζαν τις ενέργειες του 
Καριέ, και ο Βοναπάρτης ήταν προσκολημμένος στις απόψεις των αδελφών 
Ροβεσπιέρων. Έτσι αρκετά χρόνια αργότερα, ακόμη και άνδρες όπως ο Μαρμόν και ο 
Σουλτ παρακινούνταν από το αίσθημα της μνήμης των λαμπρών στιγμών που 
προσέφεραν στην υπηρεσία της «Αδιαίρετης Δημοκρατίας».[47]  
 
5. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία για τον Τρόμο: 17.000 ονόματα θυμάτων που 
κατανέμονταν ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή: 52% στη Βανδέα, 19% στα 
νοτιοανατολικά, 10% στην πρωτεύουσα και 13% στην υπόλοιπη Γαλλία. Η διάκριση 
είναι μεταξύ των ζωνών αναταραχής και μιας ασήμαντης αναλογίας σχετικά 
αγροτικών περιοχών. Μεταξύ των νομών, η αντίθεση γίνεται πιο εκπληκτική. 
Ορισμένοι επλήγησαν σοβαρά, όπως οι Λουάρ-Ινφεριέρ, Βανδέα, Μαιν-ε-Λουάρ, Ρον 
και Παρίσι. Σε έξι νομούς δεν καταγράφηκαν εκτελέσεις. Σε 31, ήταν λιγότερες από 
10. Σε 32, λιγότερες από 100 και μόνο σε 18 ήταν περισσότερες από 1.000. Οι 
κατηγορίες ανταρσίας και προδοσίας ήταν οι πιο συχνοί λόγοι εκτέλεσης (78%), με 
τον φεντεραλισμό να ακολουθεί (10%), τα εγκλήματα γνώμης (9%) και τα οικονομικά 
εγκλήματα (1,25%). Τεχνίτες, καταστηματάρχες, μισθωτοί και απλοί πολίτες 
αποτελούσαν το μεγαλύτερο τμήμα (31%), συγκεντρωμένο στη Λυών, τη Μασσαλία 
και γειτονικές μικρές πόλεις. Λόγω της αγροτικής εξέγερσης στη Βανδέα, οι αγρότες 
εκπροσωπούνταν σε μεγαλύτερο βαθμό (28%) από τους φεντεραλιστές και την 
εμπορική μπουρζουαζία. Ευγενείς (8,25%) και ιερείς (6,5%), οι οποίοι φάνηκαν να 
είναι σχετικά χαμένοι, αποτελούσαν για την ακρίβεια μεγαλύτερο μέρος των θυμάτων 
από άλλες κοινωνικές τάξεις. Στις πλέον προστατευμένες περιοχές, ήταν μόνον 
θύματα. Επιπλέον, ο «Μεγάλος Τρόμος» είναι δύσκολα διακριτός από τους 
υπόλοιπους. Την περίοδο του Ιουνίου και του Ιουλίου του 1794, καταγράφηκε το 14% 
των εκτελέσεων, εν αντιθέσει με το 70% από τον Οκτώβριο του 1793 έως τον Μάιο 
του 1794, και του 3,5% πριν από τον Σεπτέμβριο του 1793. Αν κάποιος  προσθέσει  τις 
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εκτελέσεις χωρίς δίκη και τους θανάτους στην φυλακή, το σύνολο πιθανώς φτάνει στις 
50.000, το οποίο είναι το 2 τοις χιλίοις του πληθυσμού.[61]  
 
6. Ωστόσο συνεχίστηκε μια ανεπίσημη αντίθετη εκδοχή του Τρόμου, στις επαρχίες 
στις οποίες ο Τρόμος είχε βίαια και μοχθηρή μορφή. Στη Λυωνναί, ο Λόχος του Ιησού 
εκσφενδόνιζε τα σώματα των θυμάτων, ανδρών και γυναικών, στον Ροδανό, και οι 
φυλακισμένοι σφαγιάστηαν εξολοκλήρου στη φυλακή ή στον δρόμο τους προς εκεί, 
ενώ σε άλλες πόλεις, όμιλοι των αποκαλούμενων Λόχων του Γιεχού και του Ήλιου 
δολοφονούσαν αδιακρίτως τους «τρομοκράτες», «πατριώτες του '89» και – με 
μεγαλύτερη προθυμία από όλους – αγοραστές των πρώην κτήσεων της Εκκλησίας. 
Τέτοιες ακρότητες προκαλούσαν λύπη στο Παρίσι, αλλά η Εθνοσυνέλευση και οι 
Επιτροπές της ήταν ανίκανες να συγκρατήσουν δυνάμεις που οι ίδιες είχαν κάνει 
πολλά για να τις εξαπολύσουν.[71]  
 
7. Η αναφορά του Μπαρά στο ότι το «προάστιο Σαιντ-Αντουάν το οποίου η 
προσκόλληση στα αίτια της ελευθερίας είναι αρκετά γνωστή» σε μεταγενέστερη 
έκθεση προσφέρει έναν περίεργο σχολιασμό στην επίσημη εξέλιξη μετά τις εξεγέρσεις 
του Πραιριάλ.[80]  
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Κυβέρνηση της Γαλλίας 
Γαλλική Επανάσταση 
Προσωρινές κυβερνήσεις 
 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%
B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%
BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83
%CE%B7  
 

 
 

Παράθεμα 7 

Ναπολέων Α΄ 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 

 

Προτείνεται το λήμμα με τίτλο «Ναπολέων Α΄» να μετακινηθεί υπό 
άλλο τίτλο. 
Παρακαλούμε δείτε τη σχετική συζήτηση στη σελίδα συζήτησης του 
λήμματος. (μετονομασία) 

Ναπολέων Α΄ 

 

Αυτοκράτορας των Γάλλων 

Περίοδος 
18 Μαΐου 1804 – 11 Απριλίου 1814 

20 Μαρτίου 1815 – 22 Ιουνίου 1815 

Προκάτοχος Λουδοβίκος ΙΣΤ  ́

Διάδοχος Λουδοβίκος ΙΗ  ́

Βασιλιάς της Ιταλίας 
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Περίοδος 17 Μαρτίου 1805 – 11 Απριλίου 1814 

Προκάτοχος Κάρολος Ε  ́

Διάδοχος Βίκτωρ Εμμανουήλ Β  ́

Γέννηση 
15 Αυγούστου 1769 

Αζαξιό, Κορσική 

Θάνατος 
5 Μαΐου 1821 (51 ετών) 

Αγία Ελένη 

Σύζυγος 
Ιωσηφίνα Τασέρ του Λα Παζρί 

Μαρία-Λουίζα Λωρραίνης-Αυστρίας 

Επίγονοι Ναπολέων Β  ́

Οίκος Βοναπάρτη 

Πατέρας Κάρλος Βοναπάρτης 

Μητέρα Λετίτσια Ραμολίνο 

Υπογραφή 
 

 
Ο Ναπολέων Βοναπάρτης (Napoléon Bonaparte, 15 Αυγούστου 1769 — 5 Μαΐου 
1821) ήταν Γάλλος στρατηγός και Αυτοκράτορας της Γαλλίας (ως Ναπολέων Α΄) 
επικληθείς Μέγας. Θεωρείται στρατηγική και κυβερνητική μεγαλοφυΐα, ιδρυτής 
Βασιλικής δυναστείας, (Βασιλικού Οίκου), καταλύτης αλλά και θεμελιωτής 
ευρωπαϊκών Βασιλείων και Χωρών, στα οποία και άφησε βαθιά χαραγμένη τη 
σφραγίδα της προσωπικότητάς του. 
  
Πίνακας περιεχομένων 
 
1 Πρώτα Χρόνια 
2 Το πραξικόπημα της 18ης Μπρυμαίρ 
3 Ναπολεόντεια περίοδος  
3.1 Πόλεμος του Γ΄ Συνασπισμού 
3.2 Πόλεμος του Δ΄ Συνασπισμού 
3.3 Πόλεμος της Ιβηρικής Χερσονήσου 
3.4 Πόλεμος του Ε΄ Συνασπισμού 
3.5 Γαλλική Εισβολή στη Ρωσία 
3.6 Πόλεμος του ΣΤ΄ Συνασπισμού 
3.7 Πόλεμος του Ζ΄ Συνασπισμού 
3.8 Εξορία και το τέλος του 
4 Ναπολεόντειος Κώδικας 
5 Οικογένεια 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%99%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%B6%CE%B1,_%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1769
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Firma_Napole%C3%B3n_Bonaparte.svg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Πρώτα_Χρόνια
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Το_πραξικόπημα_της_18ης_Μπρυμαίρ
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Ναπολεόντεια_περίοδος
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Πόλεμος_του_Γ΄_Συνασπισμού
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Πόλεμος_του_Δ΄_Συνασπισμού
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Πόλεμος_της_Ιβηρικής_Χερσονήσου
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Πόλεμος_του_Ε΄_Συνασπισμού
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Γαλλική_Εισβολή_στη_Ρωσία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Πόλεμος_του_ΣΤ΄_Συνασπισμού
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Πόλεμος_του_Ζ΄_Συνασπισμού
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Εξορία_και_το_τέλος_του
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Ναπολεόντειος_Κώδικας
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Οικογένεια
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6 Τίτλοι και προσφωνήσεις  
6.1 Πλήρεις τίτλοι  
6.1.1 1804–1805 
6.1.2 1805–1806 
6.1.3 1806–1809 
6.1.4 1809–1814 
6.1.5 1815 
 
7 Παραπομπές 
 
8 Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

 
Πρώτα Χρόνια 
 
Γεννήθηκε στην πόλη Αιάκειο της Κορσικής, μόλις ένα χρόνο μετά τη κατάκτηση του 
νησιού από τους Γάλλους. Ο πατέρας του, Κάρλο Μπουοναπάρτε, καταγόταν από την 
Τοσκάνη και ανήκε στα χαμηλότερα στρώματα της αριστοκρατίας. Η μητέρα του 
Λετίτσια Ραμολίνο, καταγόταν επίσης από οικογένεια ευγενών. Ο πατέρας της ήταν 
διοικητής της φρουράς του Αιάκειου (Αζαξιό) και αργότερα Γενικός Επιτηρητής Οδών 
και Γεφυρών στην Κορσική. 
  
Ήταν ο δευτερότοκος γιος -μικρότερος κατά ένα χρόνο από τον Τζουζέπε ή Ζοζέφ- 
από συνολικά 8 αδέλφια, με τρίτο κατά σειρά τον άλλο αδελφό του, Λουτσιάνο ή 
Λυσιέν. Το 1779 και σε ηλικία 10 χρονών, πήγε να συνεχίσει τις σπουδές του στη 
Γαλλία, στο θρησκευτικό κολλέγιο Ωτύν (Autun). Ο Ναπολέων είχε μεγάλο 
ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και αυτό τον οδήγησε να γίνει αξιωματικός του 
πυροβολικού, ενώ ο αδελφός του συνέχισε για να γίνει ιερέας. [1] Συνέχισε τις σπουδές 
του στο Στρατιωτικό Κολέγιο του Μπριέν (Brienne)  και  το  1789  πήγε  στην Ανωτάτη 
Ακαδημία Πολέμου στο Παρίσι σε ηλικία μόλις 20 ετών, λίγο πριν την έναρξη της 
Γαλλικής Επανάστασης. Αρχικά η στάση του απέναντί της ήταν σχετικά αδιάφορη. 
Όντας πάντως μικρός και όχι Γάλλος αριστοκράτης, δεν είχε ελπίδες να εξελιχθεί 
ιεραρχικά και να διακριθεί, εκτός και αν – λόγω των ρευστών περιστάσεων– περίμενε 
και αξιοποιούσε τις κατάλληλες ευκαιρίες.  
 
Ο Ναπολέων επισκέφτηκε πολλές φορές την Κορσική τα επόμενα χρόνια (1790-1792). 
Επιχείρησε να επιτύχει την ανεξαρτησία του νησιού από τη Γαλλία. Όταν η 
προσπάθειά του απέτυχε, κινδύνευσε να χάσει τη θέση του στον Γαλλικό Στρατό, αλλά 
η συμμετοχή κάποιων από τους αδελφούς του και άλλων συγγενών του στην πολιτική 
ζωή στο Παρίσι, του εξασφάλισε ατιμωρησία. Στη συνέχεια αφοσιώθηκε στην 
Επανάσταση και συμμετείχε σε μία μικρή δύναμη, που ανέλαβε να αποκαταστήσει την 
τάξη στην Κορσική, όταν η τοπική ηγεσία καταδίκασε την Επανάσταση. Στον εμφύλιο 
που ακολούθησε, οι δημοκρατικές δυνάμεις απέτυχαν και ο ίδιος τέθηκε σε 
διαθεσιμότητα. Έτσι δεν βρέθηκε σε κανένα μέτωπο, όταν το 1792 ξεκίνησε ο 
εξωτερικός πόλεμος του Α΄ Συνασπισμού εναντίον της Γαλλίας. Ταυτόχρονα, 
συγγενείς και οπαδοί του, υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το νησί τους. Η τελευταία 
φορά που ο ίδιος θα πάει ξανά εκεί, θα είναι το 1799 κατά την επιστροφή του από την 
εκστρατεία της Αιγύπτου, όταν θα καταφέρει αυτή την φορά αναίμακτα να συντρίψει 
τους μοναρχικούς.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Τίτλοι_και_προσφωνήσεις
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Πλήρεις_τίτλοι
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#1804–1805
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#1805–1806
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#1806–1809
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#1809–1814
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#1815
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Παραπομπές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AD%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AD%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
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Το 1793 οι γνωριμίες του, τού εξασφάλισαν την προαγωγή στον βαθμό του λοχαγού 
και την τοποθέτηση στο επιτελείο των δυνάμεων που πολιορκούσαν τον λιμένα της 
Τουλόν. Η πόλη είχε καταληφθεί από τους Βρετανούς, που υποστηρίχθηκαν από την 
ισχυρότερη μερίδα των μοναρχικών. Σύντομα από εύνοια της τύχης βρέθηκε διοικητής 
του πυροβολικού και προήχθη "προσωρινά" δύο βαθμούς. Αφού τελικά υιοθετήθηκε 
το σχέδιό του για την κατάληψη κρίσιμων εχθρικών θέσεων, η πόλη έπεσε. Προήχθη 
σε ταξίαρχο και για μεγάλο διάστημα το όνομά του ακούγονταν παντού. Γρήγορα όμως 
ξεχάστηκε. Κατά την περίοδο της Τρομοκρατίας, διέπρεψε ως ένα από τα 
"πρωτοπαλίκαρα" του Ροβεσπιέρου, προπηλακίζοντας αντιπάλους του τελευταίου. 
Δεν εξασφάλισε όμως θέση σε κάποιο από τα πέντε μέτωπα, ενώ αρνήθηκε να 
πολεμήσει τους βασιλόφρονες αντεπαναστάτες της Βανδέας. Μετά την πτώση του 
Ροβεσπιέρου, βρέθηκε στην φυλακή, αλλά οι "προστάτες" του τον γλίτωσαν. 
Διορίστηκε μάλιστα στο πυροβολικό της μικρής φρουράς του Παρισιού.[2]  
 
Πραγματικά όμως αναδείχθηκε σε εθνικό ήρωα, όταν το βράδυ της 20ής Οκτωβρίου 
1795 απέκρουσε τον βασιλικό όχλο, ο οποίος επιτέθηκε στο κτίριο της 
Εθνοσυνέλευσης. Ήταν ο πρώτος που έπληξε όχλο πολιτών με κανόνια (!) για να τους 
διαλύσει.[3] Στα μάτια όμως πολλών, είχε σώσει την οργανωμένη Επανάσταση και την 
Πρώτη Δημοκρατία από την αναρχία. Προήχθη σε στρατηγό και διορίστηκε 
αρχιστράτηγος Εσωτερικού. Από αυτή τη θέση, προώθησε τη λογιστική υποστήριξη 
των μετώπων, ενώ κατέστρωσε αποτελεσματικά σχέδια για το αντάρτικο της Βανδέας, 
τα οποία εκτέλεσαν άλλοι.  
 
Τον Μάρτιο του 1796 νυμφεύτηκε τη Ιωσηφίνα (Josephine) ντε Μποαρναί, 
αριστοκράτισσα με ισχυρές πολιτικές γνωριμίες και υιοθέτησε τα παιδιά της. Τότε 
διορίστηκε διοικητής των γαλλικών δυνάμεων στο μέτωπο της Ιταλίας. Εκεί έχτισε τον 
θρύλο του με την πρώτη του αστραπιαία εκστρατεία. Οδήγησε 38.000 απελπισμένους 
Γάλλους σε  ένα ως  τότε δευτερεύον θέατρο επιχειρήσεων και κατανίκησε  τους  
 
Αυστριακούς και τους Πεδεμόντιους (Ιταλούς) συμμάχους τους. Τον καθυστέρησε 
μόνο η πολιορκία της Μόντενα ως την άνοιξη του 1797, όπου όλες οι προσπάθειες των 
Αυστριακών να την απεγκλωβίσουν κατέληξαν -με τις αντιδράσεις του- σε αποτυχία, 
ενώ οι Αψβούργοι στερήθηκαν δυνάμεις για το μέτωπο του Ρήνου. Έτσι άλλοι 
στρατηγοί διευκολύνθηκαν να εισβάλουν στη διασπασμένη Γερμανία. Ο ίδιος 
εισέβαλε πρώτος στην αυστριακή επικράτεια, απειλώντας την ίδια την Βιέννη. Οι 
Αψβούργοι συνθηκολόγησαν, μια -εύθραυστη- ειρήνη υπογράφτηκε και μόνο η 
Γαλλία[εκκρεμεί παραπομπή] και η ακίνδυνη Σουηδία συνέχισαν να πολεμούν τη Δημοκρατία. 
Ως τότε, η Ισπανία είχε αλλάξει στρατόπεδο, μετατρεπόμενη σε γαλλικό υποχείριο, το 
αυστριακό Βέλγιο και η Ολλανδική αριστοκρατική Δημοκρατία είχαν κατακτηθεί. Ο 
Ναπολέων "ξήλωσε" τα κρατίδια της βόρειας Ιταλίας, αφαιρώντας δυνάμεις ακόμη και 
από το Παπικό κράτος. Πεδεμόντιο και Τοσκάνη αργότερα προσαρτήθηκαν, ενώ 
Γένοβα,   Μιλάνο   και   Πάρμα  μετατράπηκαν  σε  "δημοκρατίες".  Η  Βενετία  και  η  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84#cite_note-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%88%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
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Δαλματία δόθηκαν στην εχθρική Αυστρία, ενώ ένα γαλλικό προτεκτοράτο ιδρύθηκε 
στα Επτάνησα. Η φήμη του 27χρονου στρατηγού κατέκλυσε την Ευρώπη.  
 
Ο ίδιος, συγκεντρώνοντας λάφυρα, σχημάτισε μια σεβαστή περιουσία και ενίσχυσε 
την προβολή του. Ήλεγξε εφημερίδες και μίσθωσε θιασάρχες επιθεωρήσεων, που 
προώθησαν την εικόνα του υπερ-ήρωα. Η τότε κυβέρνηση, το Διευθυντήριο, τού 
ανέθεσε μία αδύνατη αποστολή, ώστε να εξοντώσει την ανερχόμενη πολιτική του ισχύ. 
Η απόβαση 35.000 στρατιωτών στην αυτόνομη Αίγυπτο το θέρος του 1798, παρά τις 
πρόσκαιρες επιτυχίες, ήταν ουσιαστικά μία αποτυχία. Όταν η βρετανική μοίρα του 
Νέλσονα έκαψε τον γαλλικό στόλο της Μεσογείου στη Ναυμαχία του Νείλου, οι 
κατακτητές Γάλλοι βρέθηκαν πολιορκημένοι. Ο Ναπολέων, όπως έκανε και στην 
Ιταλία, απαντούσε στις εξεγέρσεις των ντόπιων με μετρημένη και ενίοτε αιματηρή 
καταστολή. Όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία κήρυξε τον πόλεμο, εισέβαλε στη 
Συρία για να ξεσηκώσει τους υπόδουλους Άραβες και Κόπτες. Το όλο εγχείρημα, που 
είχε ξεκινήσει με στόχο τις Βρετανικές Ινδίες, είχε αλλάξει τελείως σκοπό τον 
Ιανουάριο του 1799. Ταυτόχρονα, ο Β΄ Συνασπισμός εναντίον της Γαλλίας της 
επιτέθηκε, αρχίζοντας νέα σύρραξη στην Ευρώπη. Παραδόξως η κρίση του νέου 
πολέμου πιθανόν εξασφάλισε στον Ναπολέοντα την ατιμωρησία, για την ουσιαστική 
αποτυχία της μεσανατολικής εκστρατείας. Στη Συρία επίσης απέτυχε. Η γενική 
εξέγερση δεν συνέβη. Συνεπικουρούμενοι από τον βρετανικό στόλο, οι Τούρκοι, παρά 
τις συνεχείς ήττες τους σε μάχες ανοικτών πεδίων, συγκράτησαν τους Γάλλους στο 
παλιό φρούριο του Άγιου Ιωάννη της Άκκρας. Ο Βοναπάρτης έλυσε την επιχείρηση 
και επέστρεψε στην Αίγυπτο, όπου απέκρουσε στην παραλία του Αμπουκίρ την 
απόβαση μίας τουρκικής στρατιάς. Αλλά αντιλήφθηκε ότι τα πάντα είχαν χαθεί. 
Εγκατέλειψε τον στρατό του, αφού διέθετε πολλούς οπαδούς στη Γαλλία, που ήλπιζαν 
να τους απαλλάξει από τους εχθρικούς στρατούς και το ημι-ανίκανο Διευθυντήριο, και 
διαφεύγοντας πάλι από τον Βρετανικό στόλο επέστρεψε στην Ευρώπη.  
 
Το πραξικόπημα της 18ης Μπρυμαίρ 
 
Ανεξάρτητα από την επιδείνωση της στρατιωτικής κατάστασης, ο Ναπολέων 
επέστρεψε και γιατί του ζητήθηκε από το Διευθυντήριο, που πλέον ήταν ιδιαίτερα 
αντιδημοφιλές και πίστευε ότι ο νεαρός στρατηγός θα βελτίωνε τη δημόσια εικόνα του. 
Ο αββάς Σεγιές (Sieyes) παρουσίασε στον Ναπολέοντα ένα συνωμοτικό σχέδιο, με 
σκοπό την ανατροπή του συντάγματος· εμπνευστής αυτού ήταν ουσιαστικά ο Λουσιέν 
Βοναπάρτης, ο οποίος στο παρασκήνιο είχε αρχίσει την πορεία της οικογενείας του 
προς την εξουσία. Ο Ναπολέων συμφώνησε και έτσι εξέπληξε πολλούς με το να μην 
επιδιώκει κάποια θέση στα μέτωπα. Έτσι αποκοίμισε και τους άλλους μεγάλους 
στρατηγούς, που έπαψαν να τον βλέπουν ως ανταγωνιστή και δεν ενίσχυσαν τους 
πολιτικούς του αντιπάλους. Εκφράζοντάς τους και ο ίδιος θαυμασμό, πέτυχε να 
μετατρέψει κάποιους από του ισότιμους συναδέλφους του σε θερμούς υποστηρικτές 
του. Στις 9 Νοεμβρίου 1799 (18 Brumaire σύμφωνα με το επαναστατικό ημερολόγιο) 
μονάδες   στρατού   ανέλαβαν   δράση  και  διέλυσαν  τα  νομοθετικά  συμβούλια,  που 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AD%CE%BB%CF%83%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AF%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_(%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1799
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 αντιδρούσαν στην πρόταση νέου Συντάγματος από τον Λουσιέν και ο Βοναπάρτης, ο 
Σιεγιές και ο Ντυκό αναδείχθηκαν προσωρινοί Ύπατοι και ανέλαβαν τη διακυβέρνηση 
του κράτους. Ο Βοναπάρτης είχε ως σχετικό πρότυπό του τις τελευταίες δεκαετίες της 
ρωμαϊκής δημοκρατίας, την εποχή των Στρατηγών. Εντούτοις λίγο έλειψε να 
μαχαιρωθεί ο ίδιος ο Ναπολέων από βουλευτές και έφτασε μάλιστα στο σημείο να 
διακινδυνεύσει και την σύλληψη, εάν δεν επενέβαινε με περισσό θράσος και 
αποφασιστικότητα ο συνταγματάρχης ιππικού Ζοακίμ Μυρά, που από τότε θα 
αναδειχτεί σε πολύ σημαντικό του συνεργάτη και στρατηγό στις μελλοντικές του 
εκστρατείες.  
 
Παρότι ο Σιεγιές πίστευε ότι θα επισκίαζε χωρίς δυσκολίες τον άπειρο σε πολιτικά 
ζητήματα Βοναπάρτη και είχε μεθοδεύσει τις εξελίξεις με τον καραδοκούντα Μπαρά, 
ο Ζοζέφ είχε εξαπατήσει τον Σιεγιές, που δεν γνώριζε το πλήρες σχέδιο των αδελφών 
Μποναπάρτ, με αποτέλεσμα ο Ναπολέων να ανακηρυχτεί Πρώτος Ύπατος της 
Γαλλικής Δημοκρατίας (με τη βοήθεια του Ταλλεϋράνδου), ενώ οι Σιεγιές και Μπαρά 
αποτραβήχτηκαν οριστικά από το πολιτικό προσκήνιο. Σε αυτό το σημείο τελειώνει η 
Γαλλική Επανάσταση και αρχίζει πλέον η Ναπολεόντεια Περίοδος της Γαλλίας (Α' 
Γαλλική Αυτοκρατορία 1804-1814). Το τέλος αυτό της επανάστασης ανακοίνωσε 
μάλιστα ο ίδιος ο Ναπολέων Βοναπάρτης στον γαλλικό λαό. Το δικτατορικό 
Σύνταγμα, πρώτο που δεν περιλάμβανε την Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και του Πολίτη, υπερψηφίστηκε παραδόξως από εκατομμύρια Γάλλων. 
Αυτό, σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς, έδειχνε την ανάγκη της Γαλλίας -που 
αντιμετώπιζε εξωτερικές κρίσεις, αλλά είχε απελευθερώσει με την Επανάσταση και 
νέες δυνάμεις- να κυβερνηθεί στιβαρά. Εκτός αυτού, όσοι αντιτίθεντο στο νέο 
Σύνταγμα απλά δεν εμφανίστηκαν να ψηφίσουν, είτε από φόβο, είτε από πίστη στη 
μερική αναγκαιότητα της δικτατορίας, καθώς και από την υπόθεση ότι ο Ναπολέων θα 
έπεφτε γρήγορα, όταν δεν θα ήταν πια απαραίτητος.  
 

Έτσι ο τελευταίος έπρεπε να επιβληθεί με νέους θριάμβους. Τους πρώτους μήνες 
φρόντισε μόνο για την επιμελητειακή ενίσχυση των άλλων στρατηγών. Τελικά στα 
μέσα του 1800 εισέβαλε από άλλο δρόμο στην Ιταλία, ριψοκινδυνεύοντας μέσα από 
την Ελβετία  και  τα  στενά  περάσματα  των  Άλπεων.  Έτσι  βρέθηκε  στα  νώτα  των 

 
 
 
 

Ταραχές  
κατά τη διάρκεια της 

Γαλλικής Επανάστασης. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B9%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CF%85%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BC_%CE%9C%CF%85%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Αυστριακών, οι οποίοι είχαν επιστρέψει δυναμικά στην περιοχή. Οι τελευταίοι 
αντιστάθηκαν αποφασιστικά, αλλά ηττήθηκαν γρήγορα. Η χειραγωγούμενη από τον 
νεαρό Ύπατο προπαγάνδα, διόγκωσε ενώπιον της κοινής γνώμης την νέα του 
επιτυχία, αλλά ο ίδιος γύρισε στο Παρίσι για να προχωρήσει στην εδραίωση τού 
καθεστώτος του και στον εκσυγχρονισμό του κράτους. Άφησε άλλους στρατιωτικούς, 
που σύντομα θα υποχρεωνόταν σε τιμητική αποστράτευση, να ολοκληρώσουν τον 
πόλεμο. Στο μεταξύ στην πολιτική, τα νομοθετικά όργανα διατηρήθηκαν, αλλά ήταν 
πλέον εξασθενημένα. Ως το τέλος του έτους οι Αυστριακοί, χωρίς χερσαίους 
συμμάχους, είχαν ηττηθεί στη Γερμανία. Με επιδέξια διπλωματία ο Ναπολέων 
επέτυχε με την συνθήκη του 1801 να αποφύγει τη μεγάλη δυσαρέσκεια των εχθρών 
του, αποσπώντας μόνο τη Ρηνανία,που δεν ανήκε στα άμεσα αυστριακά εδάφη. Είχε 
όμως λόγο πλέον στα ζητήματα του γερμανικού χώρου. Για παράδειγμα, πριν ο ίδιος 
γίνει μονάρχης, βοήθησε τη Βαυαρία να αναβαθμισθεί σε βασίλειο, κερδίζοντας έναν 
σύμμαχο. Ειρήνευσε επίσης με τη Ρωσία του τσάρου Παύλου, της οποίας το μικρό 
γενναίο εκστρατευτικό σώμα ηττήθηκε τελικά στην Ελβετία, που επίσης περιήλθε 
στον γαλλικό έλεγχο. Ειδική ειρήνη και συμμαχία συνάφθηκε με την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Το γαλλικό σώμα στρατού στην Ανατολή μπόρεσε έτσι να επιστρέψει 
(μέσω μιας αιχμαλωσίας στους Βρετανούς) στη Γαλλία, ενώ η Αίγυπτος των 
Μαμελούκων ξανάγινε αυτόνομη. Η για λίγο κατεχόμενη από τους Γάλλους Μάλτα 
έγινε πλέον τμήμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Μόνη, η τελευταία, και με 
οικονομικές από τον πόλεμο ζημιές χρειάστηκε ένα διάλειμμα. Έτσι υπογράφτηκε η 
εύθραυστη συνθήκη της Αμιένης, που διακρίνει την περίοδο της Γαλλικής 
Επανάστασης και των Πολέμων της από αυτήν των Ναπολεόντειων Πολέμων (1803-
1815).  
 
Την ίδια ώρα, ο από την μοναρχική ακόμh εποχή υπουργός Εξωτερικών, 
Ταλλεϋράνδος, πρότεινε στον Ναπολέοντα την μελλοντική του αναρρίχηση στον 
θρόνο, για να πάψει η Γαλλία να βρίσκεται στον στόχο των υπολοίπων βασιλείων της 
Ευρώπης. Αυτές φοβόταν πλέον για την επανάληψη του επαναστατικού φαινομένου 
και στις δικές τους χώρες, ειδικά από μια γειτονική δύναμη που εξακολουθούσε να 
μην έχει βασιλέα. Ο Λουσιέν και ο Ταλλεϋράνδος είχαν από κοινού μελετήσει τα 
σχετικά σχέδια και τελικά ο Ναπολέων πείστηκε ήδη από τότε να αναλάβει τον ρόλο 
του Αυτοκράτορα της Γαλλίας, παρόλο που οι αρχικές του φιλοδοξίες ήταν μάλλον 
(αν ήταν αληθινές) πολύ ταπεινότερες: τον ενδιέφερε μόνο μία θέση καθηγητή 
Μαθηματικών στο πανεπιστήμιο, όπως είχε εξομολογηθεί στον Ταλλεϋράνδο. 
Ενδιάμεσα ο Βοναπάρτης είχε ήδη ενισχύσει ξανά τη θέση του. Το 1801 απομάκρυνε 
τους άλλους δύο –έτσι και αλλιώς σκιώδεις– Υπάτους και με τη μεγαλύτερη άνεση 
αναγορεύτηκε Ισόβιος Ύπατος. Ένα νέο, αυταρχικότερο Σύνταγμα ψηφίστηκε επίσης 
από τους ζωηρότερους και πιο γοητευμένους οπαδούς του.  
 
Από διοικητική άποψη, κατάφερε –στην αρχή τουλάχιστον της κυβερνητικής του 
σταδιοδρομίας– να  επανιδρύσει ουσιαστικά το γαλλικό κράτος.  Ενίσχυσε  περαιτέρω 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BB-%CE%9C%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A4%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%8B%CF%81%CE%AC%CE%BD-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%81
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την εικόνα του, επεκτείνοντας τα έργα δημόσιας ωφελείας σε πόλεις και επαρχίες, 
ενώ έκανε την κρατική μηχανή να λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Η πολιτεία 
πρόνοιας και δικαίου που προσδοκούσε η Επανάσταση απέκτησε μία πρώτη 
υπόσταση. Η μεταμόρφωση του Γάλλου από υπήκοο σε πολίτη ανταποκρίθηκε 
περισσότερο στην πραγματικότητα. Και αυτό σε συνθήκες, που ουσιαστικές πολιτικές 
ελευθερίες είχαν καταλυθεί. Η ενίσχυση αυτής της ιδέας δεν υπονομεύτηκε ούτε την 
περίοδο της Αυτοκρατορίας. Το αστικό έθνος-κράτος είχε πλέον γεννηθεί στην 
ηπειρωτική Ευρώπη.  
 
Ο 33χρονος Ύπατος φρόντισε μάλιστα να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της Γαλλίας με 
την Καθολική Εκκλησία με το Κονκορδάτο του 1801. Ο Πάπας αναγνώρισε το νέο 
επισκοπικό σύστημα στη Γαλλία, αφού η τελευταία δεν θα μετέτρεπε τελικά σε 
κρατική την εθνική Εκκλησία κατά τα αγγλικά πρότυπα. Από την άλλη, το αντι-
κληρικαλιστικό πνεύμα του Διαφωτισμού και της Επανάστασης "κατεστάλη" στο 
εσωτερικό της Γαλλίας για να μην προκαλεί πλέον την Ρώμη, της οποίας τη διεθνική 
προστασία αναλάμβανε τώρα ο Ναπολέων, αντικαθιστώντας τους Αψβούργους.  
 
Ναπολεόντεια περίοδος 
 
Το 1803 κιόλας η Αγγλία είχε ανακτήσει δυνάμεις (εξάλλου δεν υπέστη ποτέ σοβαρές 
ήττες) καταγγέλλοντας τις συνθήκες του 1801-02. Ζητούσε επίσης απ΄ τη Γαλλία την 
αυτοδιάθεση της Ολλανδίας (όπου είχε ιδρυθεί από την Επανάσταση η ελεγχόμενη 
Βαταβική Δημοκρατία), του Βελγίου, της Ιταλίας και άλλων κατακτημένων 
περιοχών. Μέχρι την υλοποίηση αυτών των απαιτήσεων από το Παρίσι, οι Βρετανοί 
αρνούνταν να επιστρέψουν τις κατακτηθείσες γαλλικές αποικίες σε Καραϊβική, 
Μαλαισία, Ινδίες, Κεϊλάνη και σε διάφορες αφρικανικές ακτές, όπως είχαν υποσχθεί 
το 1802. Χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο, ο Βοναπάρτης κήρυξε τον πόλεμο στο Λονδίνο (η 
Ισπανία τον ακολούθησε απρόθυμα). Ναυτικές επιδρομές ξεκίνησαν σε όλες τις 
θάλασσες του κόσμου, όμως ο αντιπερισπασμός εις βάρος του πανίσχυρου 
βρετανικού στόλου φαινόταν αδύνατος. Εκείνη την χρονιά πάντως φάνηκε πάλι πως 
ο Ναπολέων -κρίνοντας βέβαια και τις νέες αναγκαιότητες- διαμόρφωνε την όψη του 
τότε κόσμου, πουλώντας την μεγάλη Γαλλική Λουϊζιάνα στις νεόκοπες ΗΠΑ. Αυτό 
επέτρεψε την ισχυροποίηση τους καθώς το 1/3 των μελλοντικών Πολιτειών ιδρύθηκε 
σε εκείνη την περιοχή. Η ναυτική σύνδεση της Γαλλίας με την περιοχή και η άντληση 
πόρων από εκεί ήταν πια πολύ προβληματική και ουσιαστικά η διατήρησή της 
αποτελούσε βαρύ φορτίο. Ήδη εξάλλου με τις δικές τις δυνάμεις η επαναστατημένη 
γαλλοκρατούμενη Αϊτή κατάφερε να ανεξαρτητοποιηθεί. Η αποστολή ανεπαρκούς 
εκστρατευτικού σώματος στο νησί απέτυχε παταγωδώς και ο Ναπολέων απέφυγε 
σωστά να θυσιάσει άσκοπα άλλους πόρους για αυτό. Δυστυχώς για αυτόν, εκείνη η 
απόφαση ήταν μια από τις τελευταίες περιπτώσεις που αναγνώρισε ορθολογικά το 
απραγματοποίητο ενός επικίνδυνου εγχειρήματος.  
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 Το 1804 μετά από τρία χρόνια ως Ισόβιος  
Ύπατος και ενώ συνεχιζόταν ο αδιέξοδος και 
αναποτελεσματικός πόλεμος με την Αγγλία, 
ανακηρύχθηκε "Αυτοκράτορας των Γάλλων". 
Στέφθηκε στην Παναγία των Παρισίων στις 2 
Δεκεμβρίου 1804. Εκεί έλαβε όρκο διατήρησης 
των αρχών της Γαλλικής Επανάστασης και έστεψε 
Αυτοκράτειρα την Ιωσηφίνα ντε Μπωαρναί. 
Μιμούμενος καρλομάγνεια πρότυπα, πέτυχε η 
στέψη του να γίνει σεβαστή από όλον τον μη 
αγγλοσαξωνικό κόσμο με το να χρισθεί στο 
αξίωμα από τον ίδιο τον Πάπα Πίο Ζ΄. Ταυτόχρονα 
υπερέβη τα πρότυπα αυτά, με το να μην πάει στην 

Ρώμη για την τελετή, αλλά "προσκαλώντας" τον Πίο στο Παρίσι. Εξωφρενικότατα 
επίσης τοποθέτησε ο ίδιος το στέμμα στο κεφάλι του για να συμβολίσει πώς ότι 
επιθυμούσε το κέρδιζε προσωπικά με το σπαθί. Για μια ακόμα φορά και αυτή η εξέλιξη 
επικυρώθηκε από λαϊκό δημοψήφισμα, αμφιλεγόμενης όμως διεξαγωγής, ενώ και πάλι 
τα νομοθετικά σώματα διατηρήθηκαν με το ρόλο τους να έχει εκπέσει πλέον σε καθαρά 
συμβουλευτικό.  
 
Από την πρώτη Ιταλική Εκστρατεία, ο Ναπολέων έθεσε τον εαυτό του προστάτη της 
Ιταλίας, απαλείφοντας την Αυστριακή επιρροή. Είχε δημιουργήσει την Ιταλική 
Δημοκρατία το 1802 και αργότερα, το 1805, δημιούργησε το Βασίλειο της Ιταλίας, το 
πρώτο ναπολεόντειο κράτος εκτός των γαλλικών συνόρων. Στις 26 Μαΐου το 1805 στο 
Μιλάνο, την πρωτεύουσα του νέου κράτους, στέφθηκε Βασιλιάς της Ιταλίας.  
 
Τον Αύγουστο του 1805, υπό την πίεση και την οικονομική ενίσχυση της Βρετανίας, 
σχηματίστηκε ο Γ΄ Συνασπισμός από τους Αψβούργους, την Ρωσία του τσάρου 
Αλέξανδρου Α΄, την Σουηδία και το βρετανικό Αννόβερο. Με αφορμή την επέμβαση 
του Παρισιού στα εσωτερικά της Αυτοκρατορίας, οι Αυστριακοί εισέβαλαν στην 
κυρίως Γερμανία. Η Βαυαρία, αναβαθμισθείσα σε βασίλειο χάρη στον Ναπολέοντα, 
τάχθηκε με το μέρος του.  
 
Πόλεμος του Γ΄ Συνασπισμού 
 
Ο Ναπολέων πορεύτηκε προς στην γερμανική πόλη του Ουλμ, όπου έμελλε να 
συναντήσει και να καταστρέψει τον στρατό του Μακ (85.000 στρατιώτες) προτού 
ενωθεί με τις δυνάμεις του Κουτούζωφ. Έτσι, παραβιάζοντας την ουδετερότητα της 
Πρωσίας ο στρατάρχης Μπερναντότ προχώρησε προς το Ουλμ και σε σύντομο χρονικό 
διάστημα βρέθηκε στα νώτα των έκπληκτων Αυστριακών. Ο στρατηγός Μακ ύστερα 
από τρεις ημέρες απελπισμένης αντίστασης αναγκάστηκε να παραδώσει τους 
εναπομείναντες 27.000 στρατιώτες του στις 20 Οκτωβρίου του 1805. Το μικρό Σώμα 
Στρατού (22.000 στρατιώτες) του αρχιδούκα Ιωάννη που βρισκόταν λίγο πιο μακριά 
από τον Μακ, όταν πληροφορήθηκε για την καταστροφή των δυνάμεων του 
τελευταίου, υποχώρησε και ύστερα ενώθηκε με τον Κουτούζωφ. Ο Ναπολέων όμως 
δεν κάμφθηκε και εκμεταλλευόμενος  την  επιτυχία  του  στο  Ουλμ  μπήκε  στη  Βιέννη  

Αυτοκρατορικό πρότυπο 
(σημαία) του Ναπολέοντα Α΄ 

https://el.wikipedia.org/wiki/1804
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%91%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9C%CF%80%CF%89%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%AF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1805
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BB%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 134 

στις 15 Νοεμβρίου του 1805, την οποία πρωτύτερα είχε εγκαταλείψει ο αυτοκράτορας 
Φραγκίσκος Β΄ που ανέλαβε την διοίκηση του Σώματος του αρχιδούκα Ιωάνη. Ο 
Κουτούζωφ, ως αρχηγός του ρωσικού επιτελείου, αποφάσισε να αποφύγει ανοικτή 
σύγκρουση με τον Γάλλο αυτοκράτορα, καθώς οι γραμμές επικοινωνιών και 
ανεφοδιασμού του είχαν επιμηκυνθεί αρκετά και χρειαζόταν ισχυρές φρουρές για να 
διατηρηθούν, ενώ η Πρωσία είχε ήδη κηρύξει επιστράτευση με αποτέλεσμα τα 
περισσότερα σώματα της Μεγάλης Στρατιάς να την επιτηρούν, κάτι που θα ανάγκαζε 
τον Βοναπάρτη να υποχωρήσει. Έτσι, ο ρωσοαυστριακός στρατός υποχώρησε στην 
αυστριακή πόλη Ουλμούντζ, απωθώντας τη σφοδρή καταδίωξη του στρατάρχη Μυρά.  
 

Τελικά ο Ναπολέων με μια 
σειρά τεχνασμάτων παρέσυρε 
τους εχθρούς του στο πεδίο της 
μάχης, εκμηδενίζοντάς τους στη 
μάχη του Άουστερλιτς της 
ανατολικής Τσεχίας, στις 2 
Δεκεμβρίου του 1805. Ήταν "η 
μάχη των τριών αυτο-
κρατόρων". Μια συνθήκη υπο-
γράφτηκε σε λίγες μέρες.  
Η Γαλλία υποχρέωνε σε 
εξευτελιστικούς όρους τους 

ηττημένους, αν και η Ρωσία ουσιαστικά δεν έχανε κάτι. Ο Φραγκίσκος Β΄ παραιτήθηκε 
του τίτλου του αυτοκράτορα των Γερμανών και έλαβε αυτόν του αυτοκράτορα των 
Αυστριακών ως Φραγκίσκος Α΄. Ήταν το τυπικό τέλος της από καιρό νεκρής Αγίας 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας των Γερμανών. Η Αυστρία έχανε επίσης το δικό της τμήμα 
του Τυρόλου υπέρ της Βαυαρίας και την περιοχή της Βενετίας υπέρ της Ιταλίας.  
 
Νωρίτερα όμως, τις ίδιες μέρες με την παράδοση του Ουλμ, ο βρετανικός στόλος υπό 
τον Νέλσονα συνέτριψε, στην μεγαλύτερη ναυμαχία της εποχής εκείνης, τον ενωμένο 
γαλλο-ισπανικό στόλο, που νωρίτερα είχε προσπαθήσει να εισβάλει στην Μεσόγειο, 
στα ανοιχτά του Τραφάλγκαρ της Ισπανίας. Ο θριαμβευτής Νέλσον σκοτώθηκε. Οι 
συνέπειες αυτής της σύγκρουσης για την γαλλική αυτοκρατορία φάνηκαν πολύ 
αργότερα.  
 
Πόλεμος του Δ΄ Συνασπισμού 
 
Στις αρχές του 1806, ο Ναπολέων άρχισε να οργανώνει κατά το δικό του τρόπο τον 
γερμανικό χώρο. Ίδρυσε την Ομοσπονδία του Ρήνου, το μεγαλύτερο δορυφορικό του 
κράτος, που περιελάμβανε αρχικά την Βαυαρία, την Βυτεμβέργη και την Βάδη, ενώ 
αργότερα προσχώρησαν και όλα τα άλλα γερμανικά κρατίδια. Τότε η Πρωσία, 
μετανιώνοντας που δεν είχε συμμετάσχει στον προηγούμενο πόλεμο, κατήγγειλε την 
γαλλική κατοχή γερμανικών χωρών και σχημάτισε με την Βρετανία, το Ανόβερο, την 
Σουηδία, την ταπεινωμένη Ρωσία και τη Σαξονία (στην οποία μετέφερε τον στρατό 
της) τον Δ΄ Συνασπισμό. Τον ίδιο καιρό ξέσπασε υπό την προτροπή του Παρισιού, με 
στόχο τον περισπασμό των Ρώσων, νέος ρωσο-τουρκικός πόλεμος, στον οποί  
αναμείχθηκε με τον στόλο της και η Βρετανία. Νωρίτερα εκείνο τον χρόνο γαλλικές 
δυνάμεις στην Ιταλία διέλυσαν τον μικρό ιταλικό στρατό των Βουρβόνων του  κράτους  

Μάχη του Άουστερλιτς, γνωστή επίσης ως η Μάχη 
των Τριών Αυτοκρατόρων. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BC_%CE%9C%CF%85%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%86%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
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των Δυο Σικελιών και έθεσαν στον έλεγχο τους και το νότιο τμήμα της χώρας. Το νέο 
βασίλειο, της Νεάπολης, ανέλαβε ο αδερφός του αυτοκράτορα, Ζοζέφ.  
 
Στις αρχές του του φθινοπώρου, ο βασιλιάς της Πρωσίας Φρειδερίκος Γουλιέλμος 
Γ΄συμμάχησε με την Μεγάλη Βρετανία, την Σουηδία και την Ρωσία, σχηματίζοντας 
τον Δ΄ Συνασπισμού εναντίον της Γαλλίας. Ο Ναπολέων εισέβαλε στην Πρωσία με 
160.000 στρατιώτες και στις 14 Οκτωβρίου του 1806 κατέστρεψε τις πρωσικές 
στρατιές στην διπλή μάχη της Ιένας-Άουερστεντ με αποτέλεσμα λίγες ημέρες 
αργότερα να μπει θριαμβευτής στο Βερολίνο, ενώ ύστερα από σφοδρή καταδίωξη οι 
Γάλλοι στρατάρχες Λαν, Μυρά, Νεΰ και Μπερναντότ αιχμαλώτισαν τα εναπομείναντα 
σώματα του πρωσικού στρατού, καθήλωσαν τις μεραρχίες του Μπλύχερ που είχε 
ενισχυθεί από τους Σουηδούς στην μάχη του Λύμπεκ, ενώ ο στρατάρχης Νεΰ έδωσε 
το τελικό χτύπημα με την κατάληψη του οχυρού του Μαγδεμβούργου. 
 
Στο Βερολίνο, ο αυτοκράτορας έθεσε σε ισχύ το περίφημο Διάταγμα του Βερολίνου, 
το οποίο απέβλεπε σε οικονομική κατάρρευση της Αγγλίας εφαρμόζοντας εμπάργκο 
στα Βρετανικά προϊόντα από την ηπειρωτική Ευρώπη. Ο σκοπός αυτής του της 
ενέργειας ήταν να αναγκάσει τους Βρετανούς να δεχθούν λήξη των εχθροπραξιών, 
αφού το γαλλικό ναυτικό είχε αποτύχει να τους αναγκάσει. Τελικά αυτό το σχέδιο θα 
αποδεικνυόταν και ανεφάρμοστο και ανεδαφικό. Η γαλλο-ευρωπαική αυτοκρατορία 
χρειάζονταν τα καλύτερα βιομηχανικά αγγλικά εμπορεύματα και όντας σε κατάσταση 
συνεχούς πολέμου θα κατέρρεε πριν τους επίσης εξαντλημένους Βρετανούς. Ο 
χερσαίος πόλεμος θα επιτεινόταν γιατί κάθε χώρα που δεν ήθελε να διακόψει το 
εμπόριο με το Λονδίνο και τις τεράστιες αποικίες του έπρεπε να εξαναγκαστεί, 
ταυτόχρονα όμως οι ανάγκες αυξάνονταν και η οικονομία λύγιζε. Ένας είδος 
διηπειρωτικού πληθωρισμού διογκώθηκε, απειλώντας την κοινωνική γαλήνη και 
ξεσηκώνοντας τελικά τους λαούς. Επρόκειτο δηλαδή για έναν φαύλο κύκλο που ο 
Ναπολέων έπρεπε να είχε αντιληφθεί.  
 
Με τη συντριβή της Πρωσίας, ο Ναπολέων πληροφορήθηκε ότι ρωσικά στρατεύματα 
υπό την ηγεσία του εξηνταοκτάχρονου Μιχαήλ Καμένσκυ βρισκόταν στην Πολωνία. 
Ο τελευταίος όμως, αρνούμενος να ρισκάρει μια εμπλοκή με τον Βοναπάρτη, 
υποχώρησε βορειοανατολικά, αφήνοντας τους Γάλλους να εισχωρήσουν στη 
Βαρσοβία, όπου αποθεώθηκαν από τον τοπικό πληθυσμό που τους θεωρούσε 
απελευθερωτές. Οι Γάλλοι συνέχισαν την καταδίωξη διαμέσου του Βιστούλα και 
έδωσαν σκληρές μάχες με τους Ρώσους στο Κράζνοβο στις 23 Δεκεμβρίου και τρεις 
ημέρες αργότερα στην μάχη του Πουλτούσκ, όπου παρά την σκληρή αντίσταση, οι 
Γάλλοι ανάγκασαν για άλλη μια φορά τους Ρώσους σε υποχώρηση. Ωστόσο, λόγω της 
επιδείνωσης του καιρού, ο Ναπολέων εγκατέστησε τα χειμερινά καταλύματα στην 
Πολωνία για να ξεκουράσει τη στρατιά του, η οποία παρά την νικηφόρα εκστρατεία 
είχε εξαντληθεί. Ξαφνικά, στις 7 Ιανουαρίου του 1807, ο νέος διοικητής των ρωσικών 
στρατευμάτων Λέβιν Άουγκουστ φον Μπένιγκσεν αποφάσισε να αιφνιδιάσει την 
γαλλική αριστερή πτέρυγα, μετακινώντας το στρατό του από το Νοβγκόρντ στην 
Ανατολική Πρωσία, δίνοντας και το πρώτο χτύπημα στο ΣΤ΄ Σώμα του στρατάρχη 
Νεΰ, ο οποίος προέλασε βορειότερα από τις συντεταγμένες που του είχαν ανατεθεί από 
τον αυτοκράτορα για την χειμερινή του κατασκήνωση, αναζητώντας μια καλύτερη 
βάση    ανεφοδιασμού    για    τρόφιμα.    Ο    Νεΰ,    καταλαβαίνοντας    την    κατάσταση,  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%86%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%9B%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BC_%CE%9C%CF%85%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%BB_%CE%9D%CE%B5%CE%B0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84_%CE%96%CF%85%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1
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υποχώρησε αφήνοντας το Α΄ Σώμα υπό τον Μπερναντότ απομωνομένο στα χέρια του 
Μπένιγκσεν. Ωστόσο ο Ναπολέων, για να γυρίσει την κατάσταση στα χέρια του, 
έστειλε διαταγή στον Μπερναντότ να υποχωρήσει πριν από τον Μπένιγκσεν, ετσί ώστε 
ο ίδιος να συγκεντρώσει ταχύτατα τα κυρίως στρατεύματα στην αριστερή πτέρυγα του 
ρωσικού στρατού και να του κόψει γραμμή επικοινωνιών και την υποχώρησης. 
Ωστόσο οι Κοζάκοι έπιασαν έναν αγγελιοφόρο που μετέφερε το αντίγραφο των 
διαταγών του Ναπολέοντα και ο Μπένιγκσεν διέταξε υποχώρηση στα βόρεια για να 
αποφύγει την παγίδα. Ο Βοναπάρτης ξεκίνησε μια πεισματική καταδίωξη του ρωσικού 
στρατεύματος το οποίο συνέχισε να υποχωρεί βορειότερα, ώσπου ο Μπένιγκσεν 
αποφάσισε να σταθεί και να πολεμήσει στην περιοχή του Άιλαου όπου παρά την ήττα 
του, προκάλεσε μεγάλες απώλειες στον στρατό του Ναπολέοντα με αποτέλεσμα ο 
πόλεμος να συνεχιστεί.  
 
Στις 14 Ιουνίου 1807 τελικά νίκησε για δεύτερη φορά τους Ρώσους στην μάχη του 
Φρίντλαντ και στο Τίλσιτ συμφωνήθηκε εκεχειρία με τον τσάρο της Ρωσίας 
Αλέξανδρο Α' στις 26 Ιουνίου. Ο τσάρος αναγνώρισε την κυριαρχία του Ναπολέοντα 
στη δυτική Ευρώπη παραχωρώντας του την ρωσική Πολωνία. Μαζί με εδάφη που 
αποσπάστηκαν από την Πρωσία, σχηματίστηκε το "μεγάλο δουκάτο της Βαρσοβίας", 
ένας ακόμα δορυφόρος του Παρισιού. Αν και δεν τους παραχωρήθηκε πραγματική 
αυτονομία, οι Πολωνοί ήταν ευγνώμονες και έγιναν οι πιο πιστοί σύμμαχοι-υποτελείς 
της Γαλλίας. Στο Ρουρ, επίσης, οι πλέον υποτελείς Πρώσοι παραχώρησαν εδάφη 
(τελικά έχασαν πάνω από το 40% της επικράτειας τους), τα οποία μαζί με το Ανόβερο, 
σχημάτισαν το βασίλειο της Βεστφαλίας, που δεν επιβίωσε του συνεδρίου της Βιέννης 
το 1815. Αυτός ο θρόνος δόθηκε στον μικρότερο αδελφό του Ναπολέοντα, τον Ζερόμ. 
Ο Βοναπάρτης βρισκόταν πλέον στο απόγειο της στρατιωτικής και πολιτικής ισχύος. 
Όμως οι γενικότερες μεταρρυθμίσεις του Ναπολέοντα υπήρξαν καθοριστικές για την 
Γερμανία. Οι εκατοντάδες πόλεις-κράτη καταλύθηκαν και απορροφήθηκαν από 
μεγαλύτερα κρατίδια κάτι που δεν άλλαξε με την ειρήνη του 1815. Οι ως τότε 
ονομαστικοί ηγεμόνες έγιναν επιτέλους απόλυτοι κύριοι στις επικράτειες τους. Το 
γεγονός αυτό, η ισχυρότερη από το 1815 Πρωσσία, καθώς και ο εθνικισμός που 
προκάλεσε η γαλλική κατοχή, διευκόλυναν την ενοποίηση της Γερμανίας λίγες 
δεκαετίες αργότερα. Λίγο καιρό μετά τελείωσε και ο ρωσοτουρκικός πόλεμος με 
ουσιαστική ήττα του Σουλτάνου.  
 
Πόλεμος της Ιβηρικής Χερσονήσου 
 
Η Βρετανία όμως αρνούνταν να δεχθεί έστω και ισόπαλη ειρήνη. Βομβάρδισαν 
μάλιστα για δεύτερη φορά την Κοπεγχάγη (η πρώτη ήταν το 1801) επειδή η Δανία 
συμμάχησε με το Παρίσι. Ο Βοναπάρτης σκέφτηκε να απειλήσει πάλι τις βρετανικές 
Ινδίες και πρότεινε στον τσάρο τον διαμελισμό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ώστε 
να επέμβει από εκεί ξανά στην Μέση Ανατολή. Δεν συμφώνησαν όμως στην διανομή 
των εδαφών και έτσι ο Γάλλος αυτοκράτορας αποφάσισε να διαπεραιώσει δυνάμεις 
στην βόρειο Αφρική μέσω του αγγλικού Γιβραλτάρ. Έτσι θα μετέτρεπε έμμεσα την 
Μεσόγειο σε γαλλική λίμνη ξεριζώνοντας τις αγγλικές βάσεις. Δεν εμπιστευόταν όμως 
πια την απρόθυμη και καθυστερημένη κοινωνικοοικονομικά σύμμαχο Ισπανία και 
προσπάθησε χωρίς πόλεμο αρχικά να την ελέγξει. Ήδη το 1807 γαλλο-ισπανικές 
δυνάμεις εισέβαλαν στην Πορτογαλία  και  αμέσως  την  κατέκτησαν.  Ο  βασιλιάς  της 

https://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CF%83%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
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κατέφυγε στην αποικιακή Βραζιλία. Ο αυτοκράτορας θα διέπραττε τώρα ένα από τα 
μεγαλύτερα λάθη του. Υποτίμησε τον περήφανο ισπανικό λαό και πίστεψε ότι θα 
υποτασσόταν εύκολα όπως αυτοί της κεντρικής Ευρώπης. Σιγά σιγά τα γαλλικά 
στρατεύματα στην ισπανική επικράτεια αυξήθηκαν. Το Παρίσι πίεζε την κυβέρνηση 
για περισσότερες μεταρρυθμίσεις και για ουσιαστικότερη εφαρμογή του αποκλεισμού 
αγγλικών προϊόντων. Αν και σε πόλεμο από το 1804 οι Ισπανοί έμποροι δεν είχαν 
σταματήσει τις δραστηριότητες με τους Βρετανούς. Λόγω της ανικανότητας του 
βασιλιά Καρόλου, οι πολιτικοί της αυλής, οι εχθρικοί στην αστική Γαλλία ανώτεροι 
κληρικοί και αρκετοί αριστοκράτες διέθεταν αρκετή αυτονομία. Πίεσαν τον Κάρολο 
να μην υποκύψει όμως ο διάδοχος Φερδινάνδος που επιθυμούσε το θρόνο, 
συγκέντρωσε ριζοσπάστες συνεργάτες κοντά του και αντιτάχθηκε. Η ενδο-δυναστική 
κρίση πέρασε γρήγορα και στην κοινωνία που έβλεπε ολοένα και πιο εχθρικά την 
στρατιωτική παρουσία των Γάλλων. Ο Φερδινάνδος αρχικά χρηματοδοτήθηκε από τον 
Ναπολέοντα αλλά τελικά αρνήθηκε να επιτεθεί άμεσα στον πατέρα του. Στην ύπαιθρο 
οι πρώτοι αντάρτες άρχισαν να επιτίθενται και να σφάζουν Γάλλους στρατιώτες. Ο 
Βοναπάρτης κάλεσε τους Κάρολο και Φερδινάνδο στη Μπαγιόν αλλά αποτυγχάνοντας 
να τους συνετίσει, τους συνέλαβε. Ο Ζοζέφ "μετατέθηκε" από το θρόνο της Νάπολης 
(όπου "διορίστηκε" ο στρατάρχης Μυρά) σε αυτόν της Μαδρίτης. Αυτή ήταν η πλέον 
κατάφωρη παρέμβαση που η ισπανική κοινή γνώμη δεν μπορούσε να ανεχθεί. Στις 2 
Μαΐου οι Μαδριλένοι εξεγέρθηκαν. Το κίνημα πνίγηκε στο αίμα, αλλά με ισπανικά 
στρατεύματα και αντάρτες να πλησιάζουν στην πόλη, ο Ζοζέφ την εγκατέλειψε. Οι 
διασκορπισμένες στη χώρα γαλλικές δυνάμεις δεν μπορούσαν να αντισταθούν. 
Υπέστησαν ήττες και έχασαν βασικές θέσεις. Ως το φθινόπωρο ήλεγχαν μόνο την 
βόρεια του Έβρου Ισπανία. Τον Αύγουστο επίσης βρετανικές δυνάμεις 
αποβιβάστηκαν στην Πορτογαλία, νίκησαν γρήγορα τον Ζυνό και ανάγκασαν τους 
άντρες του να παραδοθούν.  
 

Ο Ναπολέων αποφάσισε να αντιδράσει. Τον Νοέμβριο 
1808 διέσχισε τον Έβρο ποταμό με 100.000 
βετεράνους, σε μια νέα αστραπιαία εκστρατεία. Σε 
λίγες βδομάδες είχε διαλύσει τον ελλιπώς οργανωμένο 
Ισπανικό στρατό, καταλάβει σημαντικά φρούρια και 
αναγκάσει τελικά την Μαδρίτη να παραδοθεί αμαχητί. 
Οι Βρετανοί επίσης που είχαν εισέλθει στην Ισπανία 
διώχθηκαν και δίνοντας σκληρές μάχες 
οπισθοφυλακής κατάφεραν να επιβιβαστούν και να 
διαφύγουν από την Κορούνια τον επόμενο 
Φεβρουάριο. Δεν ήταν όμως το τέλος, όπως πολλοί 
πίστεψαν, αλλά μόνο η αρχή αυτού που αποκλήθηκε το 
ισπανικό καρκίνωμα της Αυτοκρατορίας. Εκατοντάδες 

χιλιάδες άνδρες θα συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν το αντάρτικο που τώρα φούντωνε 
εκεί, ως το 1813. Σημειώθηκαν απίστευτες φρικαλεότητες. Από τις πρώτες μέρες τα 
γαλλικά στρατεύματα επιδόθηκαν σε όργια λεηλασιών, καταστροφής και βιασμών. Τα 
αντίποινα για τη δράση των ανταρτών ήταν εξίσου απάνθρωπα με τα φριχτά 
βασανιστήρια στα οποία αρκετές ομάδες ανταρτών υπέβαλλαν αιχμάλωτους Γάλλους. 
Λαός και κληρικοί δόθηκαν με πάθος στην αντίσταση. Ένα παράδειγμα είναι η 
πολιορκία της Σαραγόσα που έληξε τον Φεβρουάριο του 1809 και όπου έπεσαν σχεδόν 
μέχρις ενός.  

Ο Ναπολέων έφιππος. 
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Ωστόσο δεν ήταν όλα τελείως αρνητικά όσον αφορά την ισπανική περιπέτεια. Οι 
Γάλλοι προχώρησαν και σε κάποιες θετικές μεταρρυθμίσεις δίνοντας μια πρώτη γεύση 
εκσυγχρονισμού στους πληθυσμούς της Ιβηρικής. Ένα πρώτο Σύνταγμα, αν και δεν 
εφαρμόστηκε ποτέ και η κατάργηση της Ιεράς Εξέτασης είναι δύο παραδείγματα. 
Επίσης η καταστροφή των παρηκμασμένων μητροπόλεων έδωσε την ευκαιρία στους 
λαούς της Αμερικής (Κεντρική και Λατινική) να εξεγερθούν ενάντια στους 
αποικιοκράτες. Μετά την πτώση του Ναπολέοντα η Ισπανία και η Πορτογαλία 
προσπάθησαν πιο αποφασιστικά να αντεπιτεθούν, η "ζημιά" όμως είχε ήδη γίνει. Αν 
και χρειάστηκαν πολλά δύσκολα χρόνια, ως την δεκαετία του 1820 τα κράτη της 
Αμερικής, όπως τα ξέρουμε σήμερα, είχαν δημιουργηθεί.  
 
Πόλεμος του Ε΄ Συνασπισμού 
 
Την άνοιξη ο Ναπολέων επέστρεψε στο Παρίσι για να καταστείλει αναίμακτα ένα 
πραξικόπημα στο οποίο μπλέχτηκαν ο Ταλλευράνδος (που έχασε την θέση του) 
διάφοροι σημαίνοντες, αλλά και μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας! Τότε η 
Αυστρία επανήλθε δριμύτερη, εισβάλλοντας στη Βαυαρία και αλλού τον Απρίλιο. Ο 
Ε΄Συνασπισμός αποδείχτηκε τελικά πολύ χαλαρός. Η αποδυναμωμένη Πρωσία έδωσε 
έναν αμφίρροπο πόλεμο με το βασίλειο της Βεστφαλίας. Η Σουηδία δεν ήταν σε 
ουσιαστική θέση να βοηθήσει. Ο τσάρος Αλέξανδρος υποσχέθηκε να βοηθήσει, αλλά 
πριν επέμβει, άλλαξε στρατόπεδο, ακολουθώντας τις εξελίξεις. Οπότε οι Αυστριακοί 
έμειναν μόνοι.  
 
Παρ΄όλα αυτά, ο πόλεμος ξεκίνησε καλά για αυτούς, καθώς αφού εισέβαλαν στην 
Βαυαρία στις 9 Απριλίου του 1809, νίκησαν τους Βαυαρούς και κατέλαβαν την 
στρατηγικής σημασίας γέφυρα του Λάντχσουτ. Ακόμη ο στρατάρχης Μπερτιέ, 
επικεφαλής της "Μεγάλης Στρατιάς της Γερμανίας" και επιτελάρχης του γαλλικού 
επιτελείου, παρερμήνευσε τις εντολές του Ναπολέοντα και διέταξε τον στρατάρχη 
Νταβού να στρατοπεδεύσει γύρω από την πόλη του Ρέγκενσμπουρκ (όπου βρισκόταν 
άλλη μια στρατηγικής σημασίας γέφυρα της βόρειας όχθης Δούναβη), παρά την 
παρουσία ισχυρών αυστριακών δυνάμεων κοντά στην περιοχή, δίνοντας στον 
αρχιδούκα Κάρολο μια λαμπρή ευκαιρία να καταστρέψει το Γ΄ Σώμα του Νταβού. 
Ωστόσο την 17η Απριλίου, ο Ναπολέων κατέφθασε στο μέτωπο και ανέλαβε την 
δίοικηση των σκορπισμένων γαλλικών και γερμανικών δυνάμεων. Πρώτα απ' όλα 
συγκέντρωσε τις δυνάμεις του γύρω από το Ίνγκολσταντ, έστειλε εντολές στον Νταβού 
να απομακρυνθεί από το Ρέγκενσμπουρκ για να μην περικυκλωθεί από τους 
Αυστριακούς και έστειλε το Ζ΄Σώμα υπό τον στρατάρχη Λεφέβρ για βοήθεια. Το 
βράδυ της 18ης Απριλίου ο αρχιδούκας έπιασε έναν αγγελιοφόρο του Λεφέβρ που 
ενημέρωνε τον Νταβού ότι ερχόταν για βοήθεια. Έτσι ο Κάρολος πίστεψε ότι ο 
Νταβού θα παρέμενε άλλη μια ημέρα στο Ρέγκενσμπουρκ  και  διέταξε  το  κέντρο  και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%AC_%CE%96%CF%8C%CE%B6%CE%B5%CF%86_%CE%9B%CE%B5%CF%86%CE%AD%CE%B2%CF%81&action=edit&redlink=1
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την δεξιά πτέρυγα να κινηθεί βορειοανατολικά ελπίζοντας να επιτεθεί στους Γάλλους 
σε απόσταση πιο κοντινή προς το Ρέγκενσμπουρκ και να τους παγιδεύσει ανάμεσα στο 
στρατό του και τον Δούναβη. Ωστόσο ο Νταβού νωρίς το πρωί της 19ης Απριλίου 
εγκατέλειψε την πόλη, αφήνοντας μια μικρή φρουρά 2.000 στρατιωτών. Ο αρχιδούκας 
έστειλε τρεις φάλαγγες υπό τον πρίγκιπα Χοεντζόλερν να επιτεθούν και να εμποδίσουν 
τον Νταβού απο το να δραπετεύσει με αποτέλεσμα την μάχη του Τάγκεν-Χάουσεν 
όπου ο Νταβού απέκρουσε τις αυστριακές επιθέσεις και ενώθηκε με τον κύριο στρατό 
του Ναπολέοντα. Την άλλη ημέρα, την 20η Απριλίου 1809, ο Ναπολέων εξαπέλυσε 
αντεπίθεση διεξάγοντας την μάχη του Άμπενσμπεργκ, μια καταστροφή για τον 
Κάρολο, όπου οι Γάλλοι και οι σύμμαχοι τους εκμεταλεύτηκαν ένα κενό στην κεντρική 
αυστριακή γραμμή, την διέλυσαν και χώρισαν τον αυστριακό στρατό στα δύο. Ωστόσο 
εκείνη την ημέρα οι Αυστριακοί ανάγκασαν την μικρή γαλλική φρουρά του 
Ρέγκενσμπουρκ να παραδοθεί και κατέλαβαν την γέφυρα. Η αποκομένη αριστερή 
πτέρυγα των Αυστριακών υπό τον στρατηγό Χίλερ αναγκάστηκε να υποχωρήσει 
νοτιοανατολικά προς το Λάντσχουτ ενώ ο Κάρολος με το κύριο στράτευμα (75.000 
στρατιώτες) παρέμεινε στατικός γύρω από το Έγκμουλ. Ο Ναπολέων τότε θεώρησε 
πως η δύναμη που υποχωρούσε νοτιοανατολικά ήταν ο κύριος αυστριακός στρατός με 
αποτέλεσμα να συγκεντρώσει το κύριο μέρος των δυνάμεών του για να την 
καταδιώξει. Ακόμη άφησε τον Νταβού να αποτελειώσει την δεξιά  αυστριακή  πτέρυγα  
πιστεύοντας πως είχε συντριβεί στην μάχη του Άμπενσμπεργκ και ότι αποτελούταν 
μοναχά από τρία συντάγματα. Στην πραγματικότητα ήταν ο κύριος αυστριακός 
στρατός. Την 21η Απριλίου ο Ναπολέων πέτυχε μια νίκη εναντίον του Χίλερ στην 
μάχη του Λάντχσουτ αλλά δεν μπόρεσε να τον παγιδεύσει. Το ίδιο βράδυ ο Νταβού 
ενημέρωσε τον αυτοκράτορα πως υπήρχαν τρία σώματα στρατού στην περιοχή. Ο 
Ναπολέων κατάλαβε το λάθος του, έστειλε και πάλι τον Λεφέβρ για να βοηθήσει τον 
Νταβού, διέταξε άμεσα τον στρατό να κινηθεί βόρεια, προς το Έγκμουλ ενώ έστειλε 
τον στρατάρχη Μπεσιέρ με 20.000 στρατιώτες να καταδιώξει τον Χίλερ. Έτσι την 22η 
Απριλίου διεξήχθη η μάχη του Έγκμουλ όπου ο Νταβού και ο Λεβέφρ παρ' ότι 
υστερούσαν αριθμητικά (36.000 Γάλλοι εναντίον 75.000 Αυστριακών) εξαπέλυσαν 
επίθεση, καθήλωσαν τις δυνάμεις του Κάρολου και σύντομα κατέφθασε ο Ναπολέων 
με τις δυνάμεις του χτυπώντας το αριστερό κέρας των Αυστριακών οι οποίοι 
κινδύνευαν άμεσα με μια αποφασιστική ήττα. Ωστόσο ο αυτοκράτορας δεν γνώριζε 
ότι ο Κάρολος έλεγχε την γέφυρα του Ρέγκενσμπουρκ κάτι που επέτρεψε στον 
αυστριακό στρατό να υποχωρήσει στην βόρεια όχθη του Δούναβη αφήνοντας πίσω 
του 12.000 νεκρούς και την Βιέννη εκτεθειμένη στα χέρια των Γάλλων. Ο Χίλερ, 
παρ'ότι απώθησε με επιτυχία την καταδίωξη του στρατάρχη Μπεσιέρ, προσπάθησε να 
υπερασπιστεί την αυτοκρατορική πρωτεύουσα, αλλά σύντομα κατάλαβε πως οι 
δυνάμεις του δεν είχαν αυτή την δυνατότητα. Έτσι διέσχισε τον Δούναβη και ενώθηκε 
με τον κύριο αυστριακό στρατό την 5η Μαΐου.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD-%CE%A7%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%86%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%B3%CE%BA%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%88%CE%B3%CE%BA%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB&action=edit&redlink=1
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Την 3η Μαΐου ο Ναπολέων, έχοντας 
ταπεινώσει τις αυστριακές δυνάμεις 
σε μια σειρά μαχών, μπήκε για 
δεύτερη φορά στην Βιέννη μέσα σε 
τέσσερα χρόνια, ενώ το ηθικό των 
Αυστριακών και του ίδιου του 
Καρόλου είχε καταρρεύσει. Έτσι, 
προσπαθώντας να τους από-
τελειώσει, προσπάθησε να διασχίσει 
βιαστικά τον Δούναβη και υπέστη 
μια σημαντική τακτική ήττα στην 
μάχη του Άσπερν-Έσσλινγκ (21-22 
Μαΐου του 1809). Δύο μήνες 
αργότερα ο Ναπολέων, έχοντας 
ανασυντάξει τις γαλλικές δυνάμεις, 

οργάνωσε αριστοτεχνικά την διάβαση του Δούναβη και επέτυχε την αποφασιστική 
νίκη που αναζητούσε στην μάχη του Βαγκράμ (5-6 Ιουλίου του 1809).  
 
Έτσι ακολούθησε συνθηκολόγηση της Βιέννης, με την οποία η Αυστρία παρέδωσε την 
πρώην βενετική Ιλλυρία για να ιδρυθεί εκεί ένας ακόμα δορυφόρος, η συμφωνία 
ειρήνης με τους Ρώσους βρέθηκε στα τάρταρα. Ο Ρώσος τσάρος ξεγέλασε τον 
Ναπολέοντα που του είχε υποσχεθεί να χαλιναγωγήσει τους Αυστριακούς τους 
οποίους αντίθετα χρησιμοποιούσε σαν αιχμή εναντίον του. Επίσης του είχε υποσχεθεί 
στο Τίλσιτ να μεσολαβήσει για ειρήνη στους Βρετανούς διαφορετικά να προσχωρήσει 
στο Διάταγμα του Βερολίνου. Δεν το έκανε ή απέτυχε αλλά ούτε εξανάγκασε τους 
Ρώσους να εφαρμόσουν σοβαρά το Διάταγμα. Τα βρετανικά προϊόντα ήταν 
απαραίτητα στη χώρα ενώ η γαλλοκρατούμενη Ευρώπη βρέθηκε με αβάσταχτα 
ελλείμματα. Αλλά και ο Ναπολέων δεν στήριξε ουσιαστικά όπως είχε πει τους Ρώσους 
έναντι των Σουηδών στον πόλεμο που ξεκινούσε τότε για την Φινλανδία. Η συμμαχία 
ήταν εικονική, άσπονδη και ανειλικρινής. Ο Αλέξανδρος εξοργίστηκε επίσης με τον 
γάμο του Βοναπάρτη (που χώρισε την Ιωσηφίνα) με την κόρη του Αυστριακού 
αυτοκράτορα, Μαρία Λουΐζα. Ο γάμος στόχευε στο να ενώσει ο Ναπολέων την 
δυναστεία του με αυτήν των Αψβούργων, την παλαιότερη της Ευρώπης. Πίστευε ότι 
έτσι εξασφάλιζε την ειρήνη και την ισορροπία. Ο Φραγκίσκος όμως δεν έδωσε 
καθόλου πρόθυμα το χέρι της κόρης του αλλά υποχρεώθηκε ως ηττημένος. Είτε γιατί 
φοβόταν την επέκταση της γαλλικής επιρροής, είτε γιατί προσβλήθηκε αφού ο 
Ναπολέων είχε ζητήσει πρώτα την μικρή του αδερφή, ο Αλέξανδρος άρχισε να γίνεται 
απότομος στις διπλωματικές συνεννοήσεις ενώ μετά το 1808 αρνήθηκε να ξαναδεί τον 
Ναπολέοντα. Έτσι το διάστημα 1810-1811 υπήρχε μόνο ψεύτικη ειρήνη στην Ευρώπη 
ενώ η ατμόσφαιρα ανάμεσα στις 2 υπερδυνάμεις ηλεκτριζόταν συνεχώς. Ταυτόχρονα 
ο πόλεμος στην Ιβηρική  απορροφούσε  περισσότερους  στρατιώτες  και  κονδύλια  της  

Διοικητική διαίρεση της Πρώτης 
Γαλλικής Αυτοκρατορίας το 1812 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%86%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD-%CE%88%CF%83%CF%83%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
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αυτοκρατορίας, εξόντωνε τους βετεράνους, διέφθειρε τα στελέχη και συνέβαλε στο να 
"σκοτώσει" στις ψυχές τους το πνεύμα της Επανάστασης. Από την άλλη ο αφορισμός 
του Ναπολέοντα από τον Πίο Ζ΄το 1809, η προσάρτηση από τον πρώτο της Ρώμης και 
η σύλληψη του πάπα σίγουρα δεν βοηθούσε στην προσπάθεια υποταγής των θρήσκων 
Ισπανών. Εκείνη την χρονιά επίσης μια εκστρατεία κατά των Βουρβόνων της Σικελίας 
απέτυχε παταγωδώς ενώ οι Βρετανοί απέσπασαν τα Επτάνησα και έσφιξαν 
περισσότερο τον ναυτικό αποκλεισμό της Ευρώπης.  
 
Γαλλική Εισβολή στη Ρωσία 
 
Κύριο λήμμα: Γαλλική εισβολή στη Ρωσία 
 
Όσον αφορά στις γαλλορωσικές σχέσεις, το ποτήρι ξεχείλισε όταν o Βοναπάρτης 
προσάρτησε το γερμανικό δουκάτο του Ολδεμβούργου του οποίου ο ηγεμόνας ήταν 
συγγενής του Αλέξανδρου. Αργότερα ο τελευταίος βλέποντας το κύρος του εντός και 
εκτός της Ρωσίας να καταρρακώνεται κατήγγειλε την συνθήκη του Τίλσιτ και ζήτησε 
από τη Γαλλία την εκκένωση της Πολωνίας και της Πρωσίας. Αποφάσισε όμως να μην 
κινηθεί στρατιωτικά πρώτος. Οι επαφές διακόπηκαν. Ο Ναπολέων προετοιμάστηκε 
όσο μπορούσε και μια κολοσσιαία στρατιά εισέβαλε στην Ρωσία τον Ιούνιο του 1812. 
Μόλις το 1/3 των στρατιωτών ήταν Γάλλοι καθώς υπήρχαν Πολωνοί, Γερμανοί, 
Ιταλοί, Ελβετοί Ολλανδοβέλγοι, Ισπανοί, Πορτογάλοι και Αυστροούγγροι. Από τις 
πρώτες μέρες οι Ρώσοι υποχώρησαν σε βάθος μαχόμενοι ελάχιστα, θυσιάζοντας χώρο 
για να κερδίσουν χρόνο. Από τις πρώτες μέρες επίσης η ευρωπαϊκή στρατιά άρχισε να 
αποσυντίθεται. Μόνο το 1/4 της θα έφτανε στη Μόσχα. Η επέκταση των γραμμών 
ανεφοδιασμού και η ανάγκη φύλαξης τους, οι απότομες αλλαγές του καιρού, η ρωσική 
τακτική της καμένης γης, η δράση ανταρτών και οι λιποταξίες (απρόθυμων ξένων αλλά 
και αρκετών Γάλλων) προκάλεσαν την τρομερή φθορά. Μετά από την πρώτη μεγάλη 
μάχη στο Μόσκοβα αναδείχθηκε νικητής και μπήκε στη Μόσχα τον Σεπτέμβριο. Η 
πόλη όμως ήταν κατεστραμμένη και άδικα ο Ναπολέων περίμενε τον ευρισκόμενο 
στην Αγία Πετρούπολη Τσάρο να δεχτεί υποταγή. Εκεί οι σχέσεις του με τους 
στρατηγούς του έφτασαν στο χειρότερο ποτέ σημείο. Οι συμβουλές τους αποδείχτηκαν 
πολύ σοφές και του συνέστησαν υποχώρηση στον Νότο με το χειμώνα να πλησιάζει 
και διασφάλιση των περασμάτων των εφοδίων τους από πυκνοκατοικημένες περιοχές. 
Το ίδιο διάστημα ο ρωσικός στρατός ενισχυόταν και επέδραμε στα μετόπισθεν, ενώ οι 
Αυστριακοί και οι Πρώσσοι γύρισαν στις χώρες τους. Ακόμα, ανησυχητικά νέα 
έφταναν από την Ισπανία, όπου ο Ζοζέφ είχε φύγει πάλι από την Μαδρίτη ενώ στο 
Παρίσι εκδηλώθηκε ένα ακόμα αποτυχημένο πραξικόπημα. Ο Ναπολέων, αν και 
αρχικά απέρριψε όλες τις υποδείξεις των διοικητών του, τελικά διέταξε την 
οπισθοχώρηση του στρατού, αλλά στην χειρότερη για τους Γάλλους στιγμή και τότε 
που οι συμβουλές δεν είχαν πια κανένα νόημα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%82
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Ο φοβερός ρωσικός χειμώνας, τα χιόνια 
που σκέπασαν τις στέπες ήδη από τον 
Οκτώβριο και οι άγριοι Κοζάκοι, 
αποτελείωσαν το έργο ενός κακού 
σχεδιασμού. Η δυνατότητα μάλιστα 
διαφυγής του ίδιου μέσα από την 
καταστροφή εκείνη έγινε ακριβώς, επειδή 
κάποιοι στρατηγοί του είχαν αρνηθεί να 
εφαρμόσουν κάποιες διαταγές του, όπως 
εκείνη που όρισε την πλήρη καταστροφή 
των γεφυρών που τον συνέδεαν με τα 
μετόπισθεν. Τον Νοέμβριο οι Ρώσοι 
παραλίγο να τον παγιδεύσουν στον ποταμό Μπερεζίνα. Αυτή ήταν και η αρχή του 
τέλους για τη Μεγάλη Στρατιά (γαλ. Grande Armée), από της οποίας την αρχική 
δύναμη των 550.000 επέζησαν τελικά μόλις 70.000. Στην στρατιά αυτή, που 
ακολουθούσαν πολλοί σύμμαχοι από όλη την Ευρώπη, στράφηκαν εναντίον του. Η 
εισβολή στην Ρωσία ήταν τεράστιο λάθος του Ναπολέοντα τη στιγμή που η 
λανθασμένη γενικότερη στρατηγική στην Ισπανία, βάραινε τον ίδιο.  
 
Πόλεμος του ΣΤ΄ Συνασπισμού 
 
Μετά την καταστροφή των Γάλλων στη εκστρατεία της Ρωσίας, ένας νέος 
συνασπισμός δημιουργήθηκε εναντίον του Ναπολέοντα. Σε απάντηση, ο τελευταίος 
δημιούργησε βιαστικά ένα στρατό 200.000 στρατιωτών που συμπεριλάμβανε πολλούς 
άπειρους και πρόωρα εκπαιδευμένους στρατιώτες. Ακόμη οι Γάλλοι είχαν σοβαρές 
ελλείψεις ιππικού (μια συνέπεια της ρωσικής εκστρατείας όπου βετεράνοι ιππείς και 
άλογα είχαν χαθεί). Έτσι, ο Ναπολέων διέσχισε τον Ρήνο και εισέβαλε στην Γερμανία, 
όπου ενώθηκε με τα απομεινάρια της παλιάς Μεγάλης Στρατιάς με σκοπό να νικήσει 
γρήγορα αυτόν τον νέο συνασπισμό πριν γίνει ισχυρότερος. Στις 30 Απριλίου του 
1813, ο γαλλικός στρατός διέσχισε τον ποταμό Σαάλε, παρελαύνοντας προς την 
Λειψία, σχηματισμένος σε τρεις φάλαγγες οδηγούμενος από μια εμπροσθοφυλακή. 
Σκοπός του αυτοκράτορα ήταν να αναγκάσει τους Συμμάχους να χωρίσουν τους 
στρατούς τους και να νικήσει τον καθένα ξεχωριστά.  
 
Η πρώτη σύγκρουση ανάμεσα στους Γάλλους υπό τον Ναπολέοντα και τον 
ρωσοπρωσικό στρατό υπό τους Γκέμπχαρντ φον Μπλύχερ και Πιότρ Βίτγκενστεϊν 
σημειώθηκε στο Λούτζεν (2 Μαΐου) όπου ο Ναπολέων χάρη στην εξαιρετική τακτική 
του παρ' όλιγο να συντρίψει τους Συμμάχους. Ωστόσο ο χρόνος δεν ήταν μαζί του και 
χωρίς ισχυρό ιππικό δεν μπόρεσε να καταδιώξει τους ηττημένους αντιπάλους του οι 
οποίοι υποχωρούσαν προς την Δρέσδη. Μετά από 19 ημέρες ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄ 
και ο βασιλιάς της Πρωσίας, Φρειδερίκος Γουλιέλμος Γ΄ διέταξαν τους Μπλύχερ και 
τον Βίτγκενσταϊν να σταματήσουν την γαλλική προέλαση στο Μπάουτζεν (20-21 
Μαΐου).   Εκεί   ο   Ναπολέων   σκόπευε   να    καθηλώσει   τους  100.000  Ρωσοπρώσους 

Υποχώρηση του Ναπολέοντα από τη 
Μόσχα. Έργο του Αντόλφ Νόρτεν  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BD_(1813)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BD


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 143 

στρατιώτες μέχρι ο στρατάρχης Νεΰ με τις δυνάμεις του να καταλάβουν την 
συμμαχική γραμμή υποχώρησης και να τους υποχρεώσει σε μια αποφασιστική ήττα. 
Ωστόσο ο Νεΰ μπερδεύτηκε και απέτυχε στην αποστολή που του ανέθεσε ο 
αυτοκράτορας με αποτέλεσμα οι Σύμμαχοι να υποχωρήσουν και να αποφύγουν και 
πάλι την ολοκληρωτική ήττα. Ακολούθησε πάλι με αυστριακή μεσολάβηση το 
σύντομο συνέδριο της Πράγας. Αλλά κατέληξε σε αδιέξοδο. Οι Σύμμαχοι απαιτούσαν 
την πλήρη εκκένωση της Γερμανίας ενώ σε όλη την ήπειρο οι λαοί εξεγέρθηκαν 
χρησιμοποιώντας μάλιστα διακηρύξεις της Γαλλικής Επανάστασης. Ωστόσο 
συμφωνήθηκε ανακωχή επτά εβδομάδων. Ο Ναπολέων σχεδίασε να εκπαιδεύσει τους 
άπειρους νεοσύλλεκτους και να συγκεντρώσει περισσότερες δυνάμεις. Οι Σύμμαχοι 
αναδιοργάνωσαν καλύτερα τους στρατούς τους, κινητοποίησαν περισσότερες 
δυνάμεις ενώ σχεδίαζαν να αποφεύγουν ανοικτές μάχες με τον ίδιο τον Ναπολέοντα 
και να στραφούν στους στρατάρχες του με σκοπό να αποδυναμώσουν τον γαλλικό 
στρατό και να συγκεντρώσουν μια τεράστια δύναμη που ο Ναπολέων και όλες οι 
ικανότητες του δεν θα μπορούσαν να νικήσουν. Τελικά τον Αύγουστο η ανακωχή 
έληξε και ο πεθερός του Ναπολέοντα, Φραγκίσκος, του  επιτέθηκε.  Η  Βαυαρία  επίσης  
άλλαξε στρατόπεδο. Αυτή τη φορά η Σουηδία με βασιλιά τον πρώην στρατάρχη του 
Ναπολέοντα, Ζαν Μπατίστ Ζυλ Μπερναντότ, διέθεσε περισσότερες δυνάμεις. Ακόμη 
η Δρέσδη, που την υπερασπιζόταν ο στρατάρχης Σαιν-Συρ με τις δυνάμεις του, 
περικυκλώθηκε από 220.000 Συμμάχους υπό τον πρίγκιπα Κάρλ φον Σβάρτσερνμ-
περγκ. Ωστόσο Ναπολέων έφθασε με ενισχύσεις και παρ' ότι οι δυνάμεις ήταν 
υποδιπλάσιες σε σχέση με αυτές των συμμάχων, αντεπιτέθηκε. έσπασε τον συμμαχικό 
κλοιό και ανάγκασε την αριστερή πτέρυγα του Σβάρτσερνμπεργκ να παραδοθεί. Οι 
απώλειες των Συμμάχων ανήλθαν στις 40.000 στρατιώτες ενώ οι Γάλλοι έχασαν 
λιγότερους από 10.000 άνδρες. Αυτή ήταν η περίφημη μάχη της Δρέσδης (26-27 
Αυγούστου του 1813) αλλά ο αυτοκράτορας στάθηκε και πάλι άτυχος μιας και ένας 
φοβερός γαστρικός πόνος τον υποχρέωσε να εγκαταλείψει την μάχη, με αποτέλεσμα 
να μην έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει την νίκη του. Τα πράγματα 
χειροτέρευσαν για τους Γάλλους αφού οι Σύμμαχοι ακολουθώντας την στρατηγική του 
Τράχενμπουργκ νίκησαν τον στρατάρχη Νικολά Ουντινό στη μάχη του Γκρόσμπερεν, 
τον στρατάρχη Ετιέν Μακντόναλτ στη μάχη του Κάτσμπαχ, τον στρατηγό Ζοζέφ 
Βαντάμ στη μάχη του Κούλμ και τον στρατάρχη Μισέλ Νεΰ στη μάχη του Ντέννεβιτς. 
Μετά από αυτές τις μάχες, ακολούθησε παύση τριών εβδομάδων, δίνοντας την 
ευκαιρία στις δύο πλευρές να ανανεώσουν τους στρατούς τους. Επίσης στην Ισπανία 
ο Ζόζεφ βρισκόταν για τρίτη φορά σε υποχώρηση. Τελικά η αποφασιστική σύγκρουση 
έλαβε χώρα΄στη Λειψία (16-19 Οκτωβρίου 1813) ή αλλιώς Μάχη των Εθνών. Εκεί ο 
Ναπολέων με 190.000 Γαλλογερμανούς και Πολωνούς κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια 
δύναμη 410.000 στρατιωτών αποτελούμενη από Βρετανικά, Πρωσικά, Ρωσικά, 
Αυστριακά και Σουηδικά στρατεύματα. Την πρώτες δύο ημέρες, οι Γάλλοι 
απέκρουσαν τις συμμαχικές επιθέσεις αλλά νωρίς το πρωί της 18ης Οκτωβρίου λόγω 
μεγάλων   απωλειών   αναγκάστηκαν  να  υποχωρήσουν  προς  την  Λειψία.  Μετά  από 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%87&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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σφοδρή σύγκρουση οι Σάξονες αυτομόλησαν ενώ ο αυτοκράτορας συνειδητοποίησε 
πως τα πυρομαχικά του πυροβολικού είχαν σχεδόν εξαντληθεί. Έτσι την 19η ο 
γαλλικός στρατός υποχώρησε με τάξη. Ωστόσο όταν οι Γάλλοι ακούγοντας τις 
ζητωκραυγές των Συμμάχων, κατέστρεψαν την γέφυρα του Έλστερμπριουκ, χωρίς να 
σκεφτούν, ότι στην πόλη βρίσκονταν η οπισθοφυλακή του γαλλικού στρατού (20.000 
στρατιώτες) και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί όπως οι στρατάρχες Μαντόναλτ και Νεΰ, 
μαζί με τον στρατηγό Λοριστόν. Ο Ναπολέων με τα απομεινάρια του στρατού του 
υποχωρούσαν στην Γαλλία αλλά οι Βαυαροί υπό τον κόμη Μπερντέ προσπάθησαν να 
του κόψουν την γραμμή υποχώρησης, κοντά στην Φρανκφούρτη, αλλά ηττήθηκαν 
στην μάχη της Χανάου (31 Οκτωβρίου 1813).  

Οι Σύμμαχοι αφού απελευθέρωσαν την Γερμανία κατέλαβαν τις Κάτω Χώρες και την 
26η Ιανουαρίου του 1814 εισέβαλαν στην Γαλλία. Την ίδια ώρα ο αυτοκράτορας είχε 
στην διάθεσή του 70.000 στρατιώτες σχεδιάζοντας να αντισταθεί στην Στρατιά της 
Σιλεσίας υπό τον Μπλύχερ που εισέβαλε από τον Βορρά και την Στρατιά της Βοημίας 
υπό τον Σβάρτσερνμπεργκ που εισέβαλε από νοτιοανατολικά. Αρχικά ο αυτοκράτορας 
στράφηκε εναντίον του Μπλύχερ και τον συνέτριψε σε μια σειρά μαχών 
υποχρεώνοντάς τον να υποχωρήσει βόρεια. Ύστερα στράφηκε εναντίον του 
Σβάρτσερνμπεργκ τον οποίο ταπείνωσε στην περίφημη μάχη του Μοντρώ (18 
Φεβρουαρίου 1814).Ο Μπλύχερ όμως ανασυντάχθηκε γρηγορότερα από ότι υπολόγιζε 
ο Ναπολέων και πορεύτηκε ξανά προς το Παρίσι αναγκάζονταν τον Γάλλο 
αυτοκράτορα να αφήσει τον Σβάρτσερνμπεγκ για να τον αντιμετωπίσει. Μετά από 
μερικές μάχες ο Ναπολέων υποχρεώθηκε να στραφεί ανατολικά για να απειλήσει τις 
συμμαχικές γραμμές επικοινωνιών και να αναγκάσει τους Συμμάχους να σταματήσουν 
την προέλαση προς το Παρίσι. Οι Σύμμαχοι όμως ήταν αποφασισμένοι και αφού 
νίκησαν τον στρατάρχη Μαρμόν σε μάχη ενώσαν τις στρατιές τους την 28η Μαρτίου 
και κατέλαβαν το Παρίσι την 31η Μαρτίου. Την ίδια ώρα ο Ουέλινγκτον εισέβαλε με 
100.000 Βρετανούς, Πορτογάλους και Ισπανούς, επιτέθηκαν στα νότια και 
περικύκλωσαν την Τουλούζη. Οι στρατάρχες του Ναπολέοντα (που εκείνη την ώρα 
βρισκόταν στο ανάκτορο του Φονταινμπλώ με τις εναπομείνασες δυνάμεις του) που 
τον θεωρούσαν υπεύθυνο, στασίασαν υπό τον ηγεσία του Νεΰ και πίεσαν τον 
αυτοκράτορα να παραιτηθεί από το αξίωμά του και να παραδοθεί. Ο Ναπολέων έκανε 
μια απόπειρα δηλητηρίασης από την οποία σώθηκε από τον γιατρό του την τελευταία 
στιγμή και τελικά δέχτηκε την παραίτηση από τον γαλλικό θρόνο για αυτόν και τον 
τρίχρονο γιο του ανταλλάσσοντας τον με εκείνο της μεσογειακής νήσου Έλβα στις 6 
Απριλίου, στην οποία ουσιαστικά απομακρύνθηκε. η Μαρία Λουΐζα όμως δεν τον 
ακολούθησε. Πήρε το παιδί τους και επέστρεψε στην πατρίδα της. Στο Παρίσι οι 
σύμμαχοι παλινόρθωσαν τους Βουρβόνους υπό τον Λουδοβίκο 18ο και η Γαλλία 
επέστρεψε στα σύνορα του 1792. Αλλά δεν έγινε το ίδιο και με τα σύνορα και την 
κοινωνία της Ευρώπης.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Πόλεμος του Ζ΄ Συνασπισμού 
 
Στις 26 Φεβρουαρίου του 1815 ο Ναπολέων δραπέτευσε από την Έλβα και 
αποβιβάστηκε στην Γαλλία την 1η Μαρτίου. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΗ΄ έστελνε 
συνεχώς στρατεύματα για να τον συλλάβουν αλλά ο αυτοκράτορας εκμεταλλευόμενος 
την γοητεία της προσωπικότητάς του στρατολογούσε αυτές τις δυνάμεις στο πλευρό 
του ενώ όπου και αν πήγαινε γινόταν δεκτός με αλαλαγμούς θριάμβου. Σύντομα 
εισήλθε στο Παρίσι συνοδευόμενος από ζητωκραυγές ανακτώντας τον θρόνο της 
Γαλλίας. Ωστόσο δεν είχε την ίδια υποστήριξη από τους περισσότερους στρατάρχες 
του. Ένας από τους καλύτερους στρατάρχες του, ο Αντρέ Μασσενά απέρριψε τις 
προτάσεις του ή ο πρώην ικανότατος επιτελάρχης Λουί Αλεξάντερ Μπερτιέ αρνήθηκε 
να τον ακολουθήσει και λίγο αργότερα δολοφονήθηκε ή αυτοκτόνησε. Την θέση του 
επιτελάρχη ανέλαβε ο στρατάρχης Σουλτ. Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν 
οικειοθελώς οι στρατάρχες Λουί Νικολά Νταβού και Γκρουσύ αλλά στον πρώτο 
ανατέθηκε το υπουργείο πολέμου και κρατήθηκε μακρυά από το μέτωπο ενώ ο πολύ 
κατώτερός του, Γκρουσύ, τέθηκε επικεφαλής της δεξιάς πτέρυγας του "Στρατού του 
Βορρά".  
 
Παρ' όλα αυτά, ο Ναπολέων οδήγησε 120.000 στρατιώτες στο Βέλγιο για να 
αντιμετωπίσει τους 134.000 Πρώσους υπό τον Μπλύχερ και τους 106.000 στρατιώτες 
υπό τον Δούκα του Ουέλινγκτον πριν ενισχυθούν από τις συμμαχικές στρατιές του 
Σβάρτσερνμπεργκ και τους Μπαρκλάι ντε Τόλλυ. Ο Γάλλος αυτοκράτορας σκόπευε 
να κρατήσει τους συμμαχικούς στρατούς χωρισμένους και να καταστρέψει τον καθένα 
ξεχωριστά. Έτσι, την 15η Ιουνίου διέσχισε τον Σραλουά, παρέταξε τις δυνάμεις του 
ανάμεσα στους στρατούς του Ουέλινγκτον και του Μπλύχερ και χώρισε την στρατιά 
του σε τρία μέρη: την αριστερή πτέρυγα την έδωσε στον στρατάρχη Νεΰ, την δεξιά 
πτέρυγα την έδωσε στον στρατάρχη Γκρουσύ ενώ το κέντρο το έθεσε υπό προσωπική 
δίοικηση. Έτσι την 16η Ιουνίου ο αυτοκράτορας με το κέντρο και την δεξιά πτέρυγα 
(76.000 στρατιώτες) στράφηκε εναντίον του Μπλύχερ, που είχε στρατοπεδεύσει στο 
Λινύ (νοτιοανατολικά των Βρυξελλών) με 85.000 στρατιώτες, με σκοπό να 
καταστρέψει ολοσχερώς τον πρωσικό στρατό και ύστερα να στραφεί με όλες του τις 
δυνάμεις εναντίον των Βρετανών. Όμως για να καταστρέψει τον Μπλύχερ έπρεπε να 
κρατήσει σε απόσταση τον Ουέλινγκτον τον οποίο ανέλαβε ο στρατάρχης Νεΰ με την 
αριστερή πτέρυγα στο Κατρ-Μπρας (νότια των Βρυξελλών). Αποστολή του 
τελευταίου ήταν να καταλάβει τους δρόμους που οδηγούσαν στο Λινύ, να στείλει τον 
Α΄ Σώμα υπό τον στρατηγό Ντ' Ερλόν για να κόψει την γραμμή υποχώρησης των 
Πρώσων και φυσικά να κρατήσει σε απόσταση τους Βρετανούς. Δυστυχώς για τους 
Γάλλους ο Νεΰ απέτυχε στις περισσότερες αποστολές του. Πρώτον απέτυχε να 
κρατήσει τους δρόμους του Κατρ-Μπρας και το σημαντικότερο ότι δεν έστειλε στον 
Ναπολέοντα τις ενισχύσεις που χρειαζόταν για να επιτύχει μια αποφασιστική νίκη 
εναντίον των Πρώσων. Παρ' όλα αυτά ο Νεΰ κατάφερε να κρατήσει σε απόσταση  τους 
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Βρετανούς. Από την άλλη ο Ναπολέων κατάφερε να νικήσει τους Πρώσους στην μάχη 
του Λινύ (16 Ιουνίου 1815) αλλά με τον δρόμο της υποχώρησης ελεύθερο οι τελευταίοι 
απέφυγαν την αποφασιστική ήττα. Ωστόσο άλλη μια ευκαιρία για την ολοκληρωτική 
καταστροφή των Πρώσων χάθηκε όταν ο Ναπολέων δεν διέταξε άμεσα την καταδίωξή 
τους αλλά έστειλε 12 ώρες αργότερα τον στρατάρχη Γκρουσύ με την δεξιά πτέρυγα 
(33.000 στρατιώτες) να τους επιτηρεί και να τους εμποδίσει να ενωθούν με τους 
Βρετανούς. Παρόμοιο λάθος διέπραξε και ο στρατάρχης Νεΰ που μετά την στρατηγική 
νίκη του στην μάχη του Κατρ-Μπρας (16 Ιουνίου 1815) δεν καταδίωξε τους Άγγλους, 
κάτι που επέτρεψε στον Ουέλινγκτον να υποχωρήσει με τάξη και να επιλέξει το έδαφός 
του για την επερχόμενη αποφασιστική μάχη. Έτσι στις 13:00 μ.μ της 17ης Ιουνίου ο 
Ναπολέων ενώθηκε με την αριστερή πτέρυγα του Νεΰ, δημιουργώντας ένα στράτευμα 
74.000 στρατιωτών με 246 κανόνια, και κατεδίωξαν τον Ουέλινγκτον ο οποίος 
οχύρωσε τους 68.000 στρατιώτες του και τα 156 κανόνια του στον λόφο του Αγίου 
Ιωάννη, νότια του χωριού Βατερλώ, όπου ήλπιζε να συγκρατήσει τον Ναπολέοντα 
μέχρι να φτάσει ο Μπλύχερ με τουλάχιστον ένα Σώμα Στρατού για να τον ενισχύσει. 
Την 18η Ιουνίου ο Ναπολέων έκανε άλλο ένα μεγάλο λάθος και καθυστέρησε να 
ξεκινήσει την μάχη περιμένοντας να στεγνώσει το έδαφος από μια καταιγίδα της 
προηγούμενης ημέρας. Ταυτόχρονα ο Γκρουσύ είχε εμπλακεί σε μια αψιμαχία στην 
Βαβρ με την πρωσική οπισθοφυλακή, νομίζοντας όμως πως πολεμούσε τον κύριο 
πρωσικό στρατό ο οποίος την ίδια ώρα πορευόταν προς το Βατερλώ. Τελικά η 
περίφημη μάχη του Βατερλώ ξεκίνησε στις 11:35 μ.μ και μέχρι τις 18:00 μ.μ οι Γάλλοι 
είχαν πάρει το πάνω χέρι. Την κρίσιμη στιγμή της μάχης όμως έφθασε ο Μπλύχερ με 
τους 50.000 Πρώσους και μετά από σφοδρή μάχη ο γαλλικός στρατός τράπηκε σε 
άτακτη φυγή αφήνοντας 48.000 νεκρούς,τραυματίες και αιχμαλώτους.  
 
Ο Ναπολέων μετά την ήττα στο Βατερλώ διέφυγε άτακτα προς το Παρίσι όπου και 
παραιτήθηκε την 22η Ιουνίου ενώ τον Ιούλιο του 1815 οι Σύμμαχοι μπήκαν στο Παρίσι 
και υπογράφτηκε η δεύτερη συνθήκη του Παρισιού όπου η Γαλλία πλήρωνε τεράστια 
πολεμική αποζημίωση και υποχρεωνόταν να επιστρέψει όλα τα έργα τέχνης που είχε 
πάρει ο Ναπολέων στους προηγούμενους πολέμους, ενώ στον θρόνο της Γαλλίας 
επέστρεψε ο Λουδοβίκος ΙΗ΄.  
 
Δύο μήνες πριν τη μάχη του Βατερλώ ο στρατάρχης Μυρά, που είχε χάσει τον θρόνο 
του στην Νάπολη, με το Συνέδριο της Βιέννης έκανε μια προσπάθεια να τον 
ανακτήσει. Όμως οι πολυάριθμοι Αυστριακοί τον νίκησαν και ο ίδιος διέφυγε στην 
Κορσική με 600 άνδρες. Λίγο καιρό αργότερα ξαναπροσπάθησε, αλλά αυτή τη φορά 
το πλήθος υποστήριζε τη δυναστεία των Βουρβόνων της Νάπολης και σύντομα οι 
Αυστριακοί τον συνέλαβαν και τον εκτέλεσαν.  
 
Εξορία και το τέλος του 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%B9%CE%BD%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%B9%CE%BD%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%81-%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%B2%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BB%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%97%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Ο Ναπολέων προσπάθησε άστοχα να διαφύγει στην Αμερική, αλλά πιθανόν 
προδόθηκε και τελικά παραδόθηκε στους Άγγλους. Εξορίστηκε στο νησί Αγία Ελένη 
στον κόλπο της Γουινέας, όπου και παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του στις 5 Μαΐου του 
1821 και ώρα 5:49μμ. Ο Θοδωρής Κ. στο έργο του "Η Εξορία" αναφέρει 
χαρακτηριστικά, πως κατά την παραμονή του στον τόπο εξορίας, του ζητήθηκε να 
επιλέξει ένα φαγητό, το οποίο και θα τρώει καθ'όλη τη διάρκεια της εξορίας του. Ο 
Ναπολέων εύστροφα επέλεξε ως μοναδικό φαγητό το αρνί, από το οποίο  

και καθημερινά επέλεγε 
διαφορετικό μέρος για τη 
διατροφή του, παίρνοντας 
έτσι ποικιλία θρεπτικών 
ουσιών. Ο θάνατός του 
αποδίδεται μάλλον σε 
καρκίνο του στομάχου, 
καθώς ήδη από την εποχή 
του Βατερλώ υπέφερε 
τακτικά από σοβαρούς 
στομαχικούς πόνους, με 
δευτερεύουσα αιτία το 
δηλητήριο που είχε πάρει 
κατά την απόπειρα αυτο-
κτονίας του μετά την 
παραίτησή του, του οποίου 

η επίδραση ήταν μακρόχρονη. 
 
Ναπολεόντειος Κώδικας 
 
Ο Ναπολέων επέβαλε μια σειρά νομοθετικών, διοικητικών και θεσμικών μέτρων που 
διαμόρφωσαν καθοριστικά το χαρακτήρα της Γαλλίας και γενικότερα της Ευρώπης. 
Ίσως η πιο σημαντική, είναι ο Ναπολεόντειος Κώδικας του 1807. Μέχρι τότε το νομικό 
πλαίσιο στη Γαλλία ήταν χαώδες. Αφενός η χώρα ήταν διαιρεμένη μεταξύ Βορρά 
(όπου επικρατούσε το ρωμαϊκό δίκαιο) και Νότου (όπου επικρατούσε το εθιμοτυπικό 
δίκαιο). Αφετέρου, η Γαλλική Επανάσταση είχε αφήσει πληθώρα νόμων πολλοί από 
τους οποίους δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, συμβάλλοντας περαιτέρω στη νομική σύγχυση 
που επικρατούσε στη χώρα. Ο Ναπολεόντειος Κώδικας απλοποίησε σημαντικά το 
νομικό πλαίσιο και επιπλέον, εφόσον ήταν γραμμένος σε απλή γλώσσα και απέφευγε 
την ειδική νομική ορολογία, μπορούσε να γίνει εύκολα κατανοητός από το μέσο 
Γάλλο. Ο ίδιος ο Βοναπάρτης είπε εξόριστος πλέον για τον Κώδικα: «Η πραγματική 
μου δόξα δεν είναι ότι κέρδισα 40 μάχες [...] Το Βατερλώ θα σβήσει την ανάμνηση 
τόσων πολλών νικών [...] Αυτό που τίποτα δεν μπορεί να καταστρέψει, αυτό που θα 
ζει για πάντα, είναι ο Κώδικάς μου.»  
 
Οικογένεια 
 
Νυμφεύτηκε πρώτα το 1796 την Ιωσηφίνα Τασέρ του Λα Παζρί, κόρη του Ιωσήφ-
Γασπάρ κυρίου του Λα Παζρί. Η Ιωσηφίνα ήταν έξι έτη μεγαλύτερή του και χήρα από 
τον (πρώτο) σύζυγό της Αλέξανδρο ντε Μπωρναί, από τον οποίο είχε δύο τέκνα. Η 
Ιωσηφίνα είχε εραστές, όπως και ο Ναπολέων Α΄ ερωμένες. Όταν  της  έγραψε  για  το 

Ο θάνατος του Βοναπάρτη, πίνακας του Charles de 
Steuben, περ. 1828 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1807
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BB%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%99%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9C%CF%80%CF%89%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%AF&action=edit&redlink=1
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θέμα αυτό, η επιστολή πιάστηκε από τους Άγγλους και τη δημοσίευσαν, πράγμα που 
τον έφερε σε αμηχανία. Η Ιωσηφίνα δεν μπορούσε να κάνει άλλα παιδιά και ο 
Ναπολέων Α΄, που ήθελε τέκνα, τη διαζεύχθηκε. Ωστόσο της έδειχνε αφοσίωση και 
μετά τον χωρισμό τους· όταν εξόριστος στην Έλβα έμαθε την αποβίωσή της, 
κλείστηκε για δύο ημέρες στο δωμάτιό του. Λίγο πριν ο ίδιος αποβιώσει, η τελευταία 
του λέξη ήταν το όνομά της.  
 
Το 1810 νυμφεύτηκε για δεύτερη φορά, δι' αντιπροσώπου, τη Μαρία-Λουίζα των 
Αψβούργων-Λωρραίνης, κόρη του Φραγκίσκου Β΄ αρχιδούκα της Αυστρίας και 
βασιλιά της Ουγγαρίας, Βοημίας & Γερμανίας. Η μεγάλη θεία της ήταν η Μαρία 
Αντουανέτα των Αψβούργων-Λωρραίνης, που ως σύζυγος του Λουδοβίκου ΣΤ΄ της 
Γαλλίας είχε καρατομηθεί στη Γαλλική Επανάσταση· επίσης ο Ναπολέων Α΄ είχε 
κάνει πολυάριθμες εκστρατείες εναντίον της Αυστρίας· παρόλα αυτά η σχέση τους 
έγινε θερμή και απέκτησαν τέκνο: Ναπολέων Β΄ 1811-1832. Από τη γέννησή του είχε 
τον τίτλο του βασιλιά της Ρώμης, το 1814 έγινε αυτοκράτορας των Γάλλων για δύο 
εβδομάδες και το 1818 δούκας του Ράιχστατ. Απεβίωσε από φυματίωση, 21 ετών. 
 
Η Μαρία-Λουίζα δεν ακολούθησε τον σύζυγό της στην Έλβα, ούτε τον ξαναείδε. Ο 
Ναπολέων Α΄ είχε ερωμένες και απέκτησε φυσικά τέκνα από αυτές· από την Ελεονόρα 
Ντενουέλ ντε Λα Πλαιν, είχε: (νόθος) Κάρολος Λέων 1806-1881, αναγνωρίστηκε από 
τον Ναπολέοντα Α΄. Απέκτησε κόρη τη Σαρλότ Μεσνάρ. 
 
Από τη Μαρία Βαλέβσκα, είχε: (νόθος) Αλέξανδρος Κολόννα-Βαλέβσκι 1810-1868, 
αναγνωρίστηκε από τον σύζυγο της Μαρίας Βαλέβσκα, αν και είναι γιος του 
Ναπολέοντα Α΄. Γιος του είναι ο: (νόθος) Αλέξανδρος-Αντώνιος Κολόννα-Βαλέβσκι, 
του οποίου υπάρχουν ζώντες απόγονοι. 
 
Από την Αιμιλία-Βικτώρια Κράους: (νόθος) Ευγένιος Μέγκερλε φον Μύλφελτ. 
 
Από την Αλμπίν ντε Μοντολόν: (νόθη) Ελένη-Ναπολεόνη Βοναπάρτη. 
 
Τίτλοι και προσφωνήσεις 
 
1769 – περίπου 1795: Ευγενής Ναπολέων Βοναπάρτης. 
περίπου 1795 – 1799: Ναπολέων Βοναπάρτης 
12 Δεκεμβρίου 1799 – 18η Μαΐου του 1804: Ναπολέων Βοναπάρτης, Πρώτος 
Ύπατος της Γαλλικής Δημοκρατίας 
18 Μαΐου 1804 – 11 Απριλίου 1814: Η Αυτού Αυτοκρατορική Μεγαλειότητα, 
Αυτοκράτορας των Γάλλων 
17 Μαρτίου 1805 – 11η Απριλίου 1814: Η Αυτού Αυτοκρατορική και Βασιλική 
Μεγαλειότητα, Αυτοκράτορας των Γάλλων, Βασιλιάς της Ιταλίας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%B6%CE%B1,_%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%B6%CE%B1,_%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%84
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CF%83%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
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11 Απριλίου 1814 – 20 Μαρτίου 1815: Η Αυτού Αυτοκρατορική Μεγαλειότητα, 
Κυρίαρχος της νήσου Έλβα 
20 Μαρτίου του 1815 – 22, Ιουνίου 1815: Η Αυτού Αυτοκρατορική Μεγαλειότητα, 
Αυτοκράτορας των Γάλλων 
 
Πλήρεις τίτλοι 
 

Μοναρχικές προσφωνήσεις του Ναπολέοντα Α΄ της Γαλλίας 
 
 

Προσφώνηση αναφοράς Μεγαλειότατος 

Προφορική προσφώνηση Μεγαλειότατε 

Εναλλακτική προσφώνηση Δ/Δ 

Μοναρχικές προσφωνήσεις του Ναπολέοντα Α΄ της Ιταλίας 

 
 

Προσφώνηση αναφοράς Μεγαλειότατος 

Προφορική προσφώνηση Μεγαλειότατε 

Εναλλακτική προσφώνηση Δ/Δ 

 
1804–1805 
 
Η Αυτού Αυτοκρατορική Μεγαλειότητα ο Ναπολέων Α΄, Με τη Χάρη του Θεού και 
τα Συντάγματα της Δημοκρατίας, Αυτοκράτορας των Γάλλων.  
 
1805–1806 
 
Η Αυτού Αυτοκρατορική και Βασιλική Μεγαλειότητα ο Ναπολέων Α΄, Με τη Χάρη 
του Θεού και τα Συντάγματα της Δημοκρατίας, Αυτοκράτορας των Γάλλων, Βασιλιάς 
της Ιταλίας.  
 
1806–1809 
 
Η Αυτού Αυτοκρατορική και Βασιλική Μεγαλειότητα ο Ναπολέων Α΄, Με τη Χάρη 
του Θεού και τα Συντάγματα της Δημοκρατίας, ο Αυτοκράτορας των Γάλλων, 
Βασιλιάς της Ιταλίας, Προστάτης της Συνομοσπονδίας του Ρήνου.  
 
1809–1814 
 
Η Αυτού Αυτοκρατορική και Βασιλική Μεγαλειότητα ο Ναπολέων Α΄, Με τη Χάρη 
του  Θεού  και τα  Συντάγματα της  Αυτοκρατορίας,  ο  Αυτοκράτορας  των  Γάλλων,  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A1%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imperial_Coat_of_Arms_of_France_(1804-1815).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Kingdom_of_Italy_(1805-1814),_round_shield_version.svg
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Βασιλιάς της Ιταλίας, Προστάτης της Συνομοσπονδίας του Ρήνου, Μεσολαβητής της 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας.  
 
1815 
 
Η Αυτού Αυτοκρατορική Μεγαλειότητα ο Ναπολέων Α΄, Με τη Χάρη του Θεού και 
τα Συντάγματα της Αυτοκρατορίας, ο Αυτοκράτορας των Γάλλων.  
 
Παραπομπές 
 
1. http://www.biography.com/people/napoleon-9420291#early-years  
2. http://www.britannica.com/biography/Napoleon-I  
3. http://www.britannica.com/biography/Napoleon-I  
 
Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 

 
Napoleon-online.de (Γερμανικά) 
Correspondance militaire de Napoléon Ier. Extraite de la correspondance générale Et 
publiée (Institut de Stratégie Comparée, Paris) (Γαλλικά) 
Ρήσεις του Ναπολέοντα 

 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%
BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84 
 
 
 

Παράθεμα 8α 
 

Ο θάνατος του Μαρά (Ζακ-Λουί Νταβίντ) 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 
Ο πίνακας Ο θάνατος του Μαρά (γαλλικά: La Mort de Marat ή Marat assassiné ) είναι 
ένα από τα πιο διάσημα έργα της περιόδου της Γαλλικής Επανάστασης. 
Φιλοτεχνήθηκε από τον Γάλλο ζωγράφο Ζακ-Λουί Νταβίντ, το 1793, και θεωρείται 
ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του. Ο πίνακας, που είναι σχεδιασμένος με 
νέο-κλασικό ύφος, απεικονίζει τον νεκρό Ζαν Πολ Μαρά λίγες στιγμές μετά την 
δολοφονία του, το βράδυ της 13ης Ιουλίου 1793, από την Σαρλότ Κορντέ, στο λουτρό 
του.  
 
Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το γεγονός αυτό από τον φίλο του Μαρά, Ζακ-
Λουί Νταβίντ, κάνει τον πίνακα ένα από τα πιο γνωστά προπαγανδιστικά έργα στην 
ιστορία της τέχνης. Ο πίνακας αποτελεί, ταυτόχρονα, και ένα από τα πιο γνωστά έργα 
της εποχής της Τρομοκρατίας. Μετά το τέλος της περιόδου αυτής ο πίνακας είχε και 
αυτός ανάλογη αποδοχή. Ο Νταβίντ βρέθηκε σε άσχημη θέση και αποχώρησε 
προσωρινά από το προσκήνιο. Η επόμενη περίοδος που θα μπορέσει να δουλέψει 
κανονικά είναι όταν θα γίνει προσωπικός ζωγράφος του Ναπολέοντα.[1]  

 Στα Βικιφθέγματα υπάρχει υλικό σχετικό με το λήμμα: Ναπολέων Α΄ 

http://www.biography.com/people/napoleon-9420291#early-years
http://www.britannica.com/biography/Napoleon-I
http://www.britannica.com/biography/Napoleon-I
https://web.archive.org/web/20000408223833/http:/www.napoleon-online.de/
https://web.archive.org/web/20090214214212/http:/www.stratisc.org/Napoleon_garde.html
https://web.archive.org/web/20090214214212/http:/www.stratisc.org/Napoleon_garde.html
http://www.sofa-logia.com/personalities/napoleon
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/1793
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1793
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BB%CF%8C%CF%84_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-smhst-1
https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
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Ονομασία: Ο Θάνατος του Μαρά 

Δημιουργός Ζακ-Λουί Νταβίντ 

Έτος δημιουργίας 1793 

Είδος Ελαιογραφία σε καμβά 

Ύψος 162 

Πλάτος 128 

Πόλη Βρυξέλλες 
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Ο πίνακας βρίσκεται σήμερα στα Βασιλικά Μουσεία Καλών Τεχνών του Βελγίου. 
 
Πίνακας περιεχομένων 
 
1 Ιστορικό  
1.1 Η δολοφονία του Μαρά 
1.2 Ο Νταβίντ αναλαμβάνει τον πίνακα 
2 Ο πίνακας  
2.1 Περιγραφή του θέματος 
2.2 Ανάλυση 
3 Ύφος και κριτικές 
4 Μετέπειτα γεγονότα  
4.1 Επιρροές στην τέχνη 
5 Σχετική βιβλιογραφία 
6 Παραπομπές 
7 Εξωτερικοί Σύνδεσμοι 
 
Ιστορικό 
 
Η δολοφονία του Μαρά 
 
Ο γεννημένος στην Ελβετία Ζαν Πολ Μαρά ήταν μια πολύ σημαντική μορφή για της 
Γαλλικής Επανάστασης. Εκδότης της εφημερίδας «Φίλος του λαού», είχε καταφέρει 
με τα πύρινα άρθρα του να βρεθεί στην κορυφή της εξουσίας ενώ συνέβαλε με αυτά 
στην καταδίκη του Λουδοβίου του 16ου. Ήταν μέλος της Λέσχης των Κορδελιέρων 
και ηγετική μορφή στην Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας, που είχε δημιουργηθεί λίγους 
μήνες νωρίτερα, μέσα από την οποία οδήγησε σε αποφάσεις για μαζικές εκτελέσεις 
ανθρώπων που θεωρούνταν ύποπτοι για συνωμοσία κατά της Επανάστασης (σφαγές 
Σεπτεμβρίου).  
 
Ανάμεσα στις αποφάσεις του ήταν και η πρόταση για την διάλυση των Γιρονδίνων. 
Όταν ο Μαρά διέταξε τη σύλληψη 22 Γιρονδίνων μια νεαρή οπαδός τους, η Σαρλότ 
Κορντέ, αποφάσισε να τον δολοφονήσει. Ο Μαρά κρυβόταν από τους αντιπάλους του 
στους υπονόμους της πόλης. Έπασχε από κάποια δερματική ασθένεια και για τον λόγο 
αυτό πολύ συχνά χρησιμοποιούσε τα κρύα λουτρά, για να ανακουφιστεί. Με την 
πρόφαση πως είχε να του αποκαλύψει συνωμότες, η Κορντέ, αποφάσισε να τον 
επισκεφτεί στο λουτρό που ο Μαρά ανακουφιζόταν από την δερματοπάθειά του. Μετά 
από μια πρώτη αποτυχημένη απόπειρα να τον συναντήσει, κατάφερε να βρεθεί μαζί 
του. Εκεί βύθισε στο στήθος του ένα μαχαίρι, προκαλώντας τον θάνατο του. Μετά από 
αυτή την πράξη συνελήφθη και, μετά από δίκη, εκτελέστηκε στη λαιμητόμο.  
 
Ο Νταβίντ αναλαμβάνει τον πίνακα 

Les Derniers moments de Michel Lepeletier. Γκραβούρα 
του Pierre Alexandre Tardieu, βασισμένη σε αντίγραφο 

του πίνακα του Νταβίντ, από τον μαθητή 
 του Anatole Desvoge 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#Ιστορικό
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#Η_δολοφονία_του_Μαρά
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#Ο_Νταβίντ_αναλαμβάνει_τον_πίνακα
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#Ο_πίνακας
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#Περιγραφή_του_θέματος
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#Ανάλυση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#Ύφος_και_κριτικές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#Μετέπειτα_γεγονότα
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#Επιρροές_στην_τέχνη
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#Σχετική_βιβλιογραφία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#Παραπομπές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#Εξωτερικοί_Σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BB%CF%8C%CF%84_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BB%CF%8C%CF%84_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%AD
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Ο Ζακ Λουί Νταβίντ ήταν προσωπικός φίλος του Μαρά και θερμός υποστηρικτής του, 
όπως επίσης και του Ροβεσπιέρου και των Ιακωβίνων, των οποίων ήταν μέλος. Το 
1790 είχε διοργανώσει μία μεγάλη γιορτή για τους Ιακωβίνους[2], ενώ είχε εκλεγεί σαν 
αντιπρόσωπος του Παρισιού και είχε ψηφίσει για την εκτέλεση του Λουδοβίκου του 
16ου.  
 
Την ημέρα του θανάτου του Μαρά προέδρευε στη λέσχη των Ιακωβίνων, ενώ μια μέρα 
πριν, την ίδια που η Κορντέ είχε αποπειραθεί για πρώτη φορά να πλησιάσει τον Μαρά, 
ο Νταβίντ είχε επισκεφθεί τον φίλο του.[1] Ο ίδιος οργάνωσε μια μεγαλειώδη κηδεία 
για τον Μαρά, ο οποίος κηδεύτηκε στο Πάνθεον. Τότε του ζητήθηκε και η δημιουργία 
του πίνακα.  
 
Ο Νταβίντ αποφασίζει να ξεκινήσει ένα πίνακα για να τιμήσει τον φίλο του. Κατά την 
παρουσίασή του ανέφερε τα εξής : «Πολίτες, ο λαός ζητούσε ξανά τον φίλο του. Η φωνή 
τους ακούστηκε. Νταβίντ, πάρε τα πινέλα σου … εκδικήσου για τον Μαρά … Άκουσα την 
φωνή του κόσμου, υπάκουσα.» Η κατάσταση του πτώματος δεν επέτρεπε μια 
ρεαλιστική απεικόνιση και, επηρεασμένος από την προσωπική του φιλία, αποφασίζει 
να δημιουργήσει έναν πίνακα που θα παρουσίαζε τον Μαρά πιο εξιδανικευμένο.  
 
Στον Νταβίντ ζητήθηκε ένας πίνακας που θα θύμιζε το προηγούμενο έργο του Les 
Derniers moments de Michel Lepeletier, που αφορούσε τον θάνατο ενός άλλου 
πολιτικού άνδρα της Γαλλικής επανάστασης, του Λουίς Μισέλ Λεπελετιέ, που είχε 
γίνει το ίδιο έτος, στις 20 Ιανουαρίου.  
 
Σε λιγότερο από τέσσερεις μήνες το έργο παρουσιάστηκε στην Συμβατική 
Εθνοσυνέλευση. Είναι γνωστό πως ο πίνακας πάντα παρουσιαζόταν δίπλα σε αυτόν 
του θανάτου του Λεπελετιέ, σε κάθε περίπτωση, αλλά η καταστροφή του τελευταίου 
πίνακα έχει στερήσει από τους κριτικούς τέχνης την δυνατότητα σύγκρισης των δύο 
έργων, τα οποία ο Νταβίντ θεωρούσε τα δύο καλύτερά.[3]  
 
Ο πίνακας 
 
Πρόκειται για ελαιογραφία πάνω σε καμβά. Οι διαστάσεις του είναι 162 εκατοστά 
ύψος με 128 εκατοστά μήκος. Το στυλ του είναι νεοκλασικό, ενώ παρουσιάζει κάποια 
μικρά στοιχεία προς τον μοντερνισμό. 
  
Περιγραφή του θέματος 
 
Ο πίνακας μεταφέρει τον θεατή στο λουτρό όπου ο Μαρά δολοφονήθηκε, λίγες στιγμές 
μετά το περιστατικό.[4] Η δράση βρίσκεται στο κάτω μισό του πίνακα, ενώ το πάνω 
μισό είναι κενό. Στον πίνακα εμφανίζεται μόνο ο Μαρά, που ξεψυχά, ενώ απουσιάζει 
τελείως η Κορντέ.  
 
Η πληγή από το μαχαίρι, το οποίο βρίσκεται στο πάτωμα, είναι λεπτή και το αίμα 
τρέχει από αυτή, λερώνοντας ένα λευκό σεντόνι που υπάρχει κάτω από το σώμα. Τα 
μάτια του είναι κλειστά ενώ το κεφάλι του είναι γυρτό στον δεξί του ώμο. Το πρόσωπο 
του Μαρά, στην αριστερή πλευρά του πίνακα, αν και υπάρχει σε αυτό κάποια ένδειξη 
πόνου, μοιάζει περισσότερο γαλήνιο και λούζεται από ένα ζεστό κιτρινωπό φως. Στα 
χέρια του διατηρείται κάποια ένταση. Στο δεξί του χέρι κρατά μια πένα, ενώ στο 
αριστερό κρατά ακόμα το γράμμα το οποίο του  έδωσε  η  Σαρλότ  Κορντέ  για  να  τον 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-bcedu-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-smhst-1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%BB_%CE%9B%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-davidtodelac-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-wga-4
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ξεγελάσει.[2] Το γράμμα, το οποίο έχει πάνω σημάδια από αίμα, αναγράφει, μαζί με 
την ημερομηνία και τα ονόματα του αποστολέα και του παραλήπτη, το εξής: «Αρκεί 
που είμαι αρκετά δυστυχής ώστε να έχω δικαίωμα στη φιλανθρωπία σας» (Il suffit que 
je sois bien Malheureuse pour avoir Droit a votre bienveillance)  
 
Πάνω από το λουτρό υπάρχει ένα ξύλινο επίπεδο με πράσινο τραπεζομάντιλο, ενώ 
μπροστά υπάρχει ένα ξύλινο ορθογώνια κουτί πάνω στο οποίο βρίσκονται υλικά 
γραφής. Εκεί είναι γραμμένο από τον Νταβίντ το εξής: À MARAT, DAVID. (Στον 
Μαρά, Νταβίντ). Στο βάθος, το υπόβαθρο είναι σκοτεινό και κενό, ζωγραφισμένο με 
γρήγορες πινελιές.  
 
Ανάλυση 
 

Η λογική πάνω στη οποία σκοπεύει να 
σχεδιάσει το πίνακά του είναι εξ αρχής 
καθορισμένη για τον Νταβίντ: «ο αληθινός 
πατριώτης πρέπει να αδράξει την ευκαιρία με 
κάθε μέσο για να φωτίσει τους συντρόφους του 
και να παρουσιάζεται στα μάτια τους με τα 
χαρακτηριστικά του ηρωισμού και της αρετής» 
(σε ομιλία για τον Μαρά). Κατασκευάζει τον 
πίνακα με σκοπό να επικεντρωθεί στο θύμα ενώ 
απουσιάζει από τον πίνακα η Κορντέ, παρόλο 
που είναι γνωστό πως δεν προσπάθησε να 
διαφύγει. Η μόνη αναφορά σε αυτή είναι το 
γράμμα που κρατά στο αριστερό του χέρι ο 
Μαρά και που αναγράφει πάνω, μεταξύ άλλων, 

και το όνομα της.  
 
Ο Νταβίντ παρουσιάζει έναν Μαρά εξιδανικευμένο. Ενώ είναι γνωστό πως ο Μαρά 
ταλαιπωρούταν από δερματικά προβλήματα, λόγος για τον οποίο βρισκόταν άλλωστε 
τόσο συχνά σε λουτρά, στον πίνακα το δέρμα του δεν παρουσιάζει κάποιο δερματικό 
πρόβλημα, ενώ δείχνει και πιο νέος από το κανονικό.  
 
Το πρόσωπο του Μαρά λούζεται από φως, σε αντίθεση τόσο με την πληγή όσο και το 
μαχαίρι που βρίσκονται υπό σκιά.[5][6] Αντίθετα, η πένα πάνω στο ξύλινο κουτί 
βρίσκεται και αυτή στο φως, ενώ αυτή στο δεξί του χέρι είναι όρθια, σαν να γράφει 
ακόμα.[6] Tο μαχαίρι δεν βρίσκεται στο στήθος του θύματος, αλλά είναι πεσμένο στο 
πάτωμα. Κατά κάποιο τρόπο, τόσο με την απουσία της Κορντέ από τον πίνακα όσο και 
με τα παραπάνω στοιχεία, ο Νταβίντ προσπαθεί να δείξει πως η πράξη της είναι σαν 
να μην έχει καμία δύναμη πάνω στις ιδέες που αντιπροσωπεύει ο Μαρά.[6] Από την 
άλλη, η γαλήνια εικόνα του νεκρού, σε συνδυασμό με το θέαμα της θανάτου του, του 
δίνουν το μεγαλείο ενός μάρτυρα. Ο Μαρά, και ειδικά το πρόσωπό του, παρουσιάζεται 
από τον Νταβίντ με χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στην αγιογραφία της Δύσης.[1] 
Πεθαίνει ενώ δουλεύει για το καλό της Γαλλίας, όπως δείχνουν και τα είδη γραφής στα 
διάφορα σημεία του πίνακα, σαν ένας αληθινός μάρτυρας της Επανάστασης.  
 
Στο ξύλινο κιβώτιο, στο μπροστινό μέρος του πίνακα, το οποίο χρησιμοποιεί ο Μαρά 
για την δουλειά του, ο Νταβίντ έχει αποφασίσει να γράψει πάνω του το όνομα του 
νεκρού, αλλά και το δικό του, καθώς και το έτος, κάνοντάς το να μοιάζει με επιτύμβια 

Λεπτομέρεια από τον πίνακα (η 
επιστολή στο αριστερό χέρι του 

Μαρά) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-bcedu-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-mednyuedu-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-ra-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-ra-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-ra-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-smhst-1
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στήλη. Η φράση «Στον Μαρά» (À MARAT) δηλώνει και την θέση του Νταβίντ για 
τον πίνακα, που τον αφιερώνει στον νεκρό φίλο του.[7]  
 
Η ζωγραφική του Νταβίντ είναι ρεαλιστική και θα μπορούσε να παρομοιαστεί με 
φωτογραφία[5], αλλά το θέμα είναι σαφές πως είναι ψεύτικο. Το σώμα, για παράδειγμα, 
είναι σχεδόν καθαρό από αίματα ενώ η τοποθέτηση του μαχαιριού στο έδαφος και όχι 
πάνω στο στήθος του θύματος, όπως το είχε αφήσει η Κορντέ, εξυπηρετεί την πολιτική 
ιδεολογία του Νταβίντ και όχι την πιστή αναπαράσταση του γεγονότος. Αυτό έχει 
οδηγήσει, έκτοτε, πολλούς κριτικούς να αποκαλούν τον πίνακα «ένα όμορφο ψέμα».  
 
Ένα από τα μοντέρνα στοιχεία του πίνακα αποτελεί το υπόβαθρο της εικόνας. Δεν 
παρουσιάζει κάτι συγκεκριμένο, αλλά είναι ένα σκοτεινό κενό που καλύπτει τον μισό 
πίνακα. Με τον τρόπο αυτό υπερτονίζεται το θέαμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος 
του. Το σκοτάδι έρχεται σε αντίθεση με το φωτεινό πρόσωπο του Μαρά, κάνοντάς το 
να φαίνεται ακόμα πιο απόκοσμο.[4]  
 
Ύφος και κριτικές 
 
Το νεοκλασικό στυλ που επιλέγει ο Νταβίντ για την παράσταση ενός σύγχρονου 
γεγονότος, κάτι που κάνει και σε μετέπειτα έργα του όπως το «η στέψη του 
Ναπολέοντα», γίνεται για να αναδείξει ένα σύγχρονό του γεγονός και να του δώσει μια 
υπερβατική πραγματικότητα. Ο Νταβίντ αναμιγνύει την ρεαλιστική αναπαράσταση 
των γεγονότων (η επιστολή, η σωστά ανατομική θέση της πληγής[8], τα βαμμένα με 
αίμα σεντόνια) με την εξιδανίκευση του νεκρού και την δραματοποίηση (διαγώνιο 
φως, ηρωική μορφή του προσώπου, στάση του νεκρού). Σε συνδυασμό και με την 
επιλογή της στιγμής (ο Νταβίντ είχε δώσει στον πίνακα αρχικά τον τίτλο «Μαρά κατά 
την τελευταία του πνοή») δίνουν στον πίνακα ένα πολιτικό και συμβολικό, για την 
σύγχρονή του πραγματικότητα, χαρακτήρα. Αν και «...το περιστατικό αυτό δεν 
προσφέρεται ως θέμα για μια εικόνα αξιοπρέπειας και μεγαλείου...», ο πίνακα του 
Νταβίντ κατάφερε να φαντάζει «...ηρωικός, διατηρώντας ωστόσο τις πραγματικές 
λεπτομέρειες ενός αστυνομικού δελτίου...»[9]  
 
Ο θάνατος του Μαρά θεωρείται το κορυφαίο αριστούργημα του Νταβίντ. Από την 
πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε οι κριτικές για την καλλιτεχνική αξία του πίνακα 
ήταν θριαμβευτικές. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το πρόσωπο του Μαρά που 
αποπνέει «ευγένεια» και «επαναστατικό πνεύμα».[2] Σήμερα θεωρείται ως «μια 
μαρτυρία για το τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι πολιτικές πεποιθήσεις ενός καλλιτέχνη 
εκδηλώνονται άμεσα στο έργο του».[10]«Αν και άθεοι, ο Νταβιντ και ο Μαρά, όπως και 
άλλοι κοινωνικοί μεταρρυθμιστές του σύγχρονου κόσμου, δημιούργησαν ένα νέο είδος 
θρησκίας.»[11]  
 
Οι ρομαντικοί του καιρού του είδαν αρχικά τον πίνακα σαν ένα απλό κλασικιστικό 
έργο. Ο κύριος πρωταγωνιστής του πίνακα και η πολιτική που εκπροσωπούσε είχαν 
αρνητική επίπτωση για την κριτική του έργου, κυρίως τα πρώτα χρόνια μετά την 
πτώση των Ιακωβίνων. Μετά τον θάνατο του Νταβίντ, ο πίνακας άρχισε ξανά να 
απασχολεί τους κριτικούς λόγω του ρεαλισμού και των μοντέρνων του στοιχείων.[12] 
Καθοριστική για την μετέπειτα ανάδειξη του πίνακα ήταν η κριτική του Μποντλαίρ 
για τον πίνακα: «Το δράμα είναι εδώ, ζωντανό στη θλιβερή του φρίκη. Ο πίνακας είναι 
το αριστούργημα του Νταβίντ και ένα από τα μεγάλα φαινόμενα της σύγχρονης τέχνης 
επειδή, κατά έναν περίεργο τρόπο, δεν έχει κάτι ασήμαντο ή αισχρό. Αυτό  που  είναι  πιο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-mednyuedu-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-wga-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-bcedu-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-camb-12
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 εκπληκτικό σε αυτό το πολύ ασυνήθιστο οπτικό ποίημα είναι ότι δημιουργήθηκε πολύ 
γρήγορα … Αυτό το έργο περιέχει κάτι που είναι μαζί οδυνηρό και τρυφερό…»[2]  
 
Συχνά ο πίνακας αυτός αποκαλείται η «Πιετά της Επανάστασης». Αφορμή για το 
σχόλιο αυτό αποτελεί η στάση του σώματος του θύματος και η γαλήνη του προσώπου 
του, που μοιάζει με αυτή του Χριστού στις αντίστοιχες αναπαραστάσεις. Ιδιαίτερη 
σύγκριση γίνεται με την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και ιδιαίτερα στον τρόπο με τον 
οποίο έχει στήσει ο Νταβίντ τα χέρια του Μαρά.[13]  
 

 
Η χρήση του φωτός που λούζει τον νεκρό μοιάζει, επίσης, με την χρήση του στα έργα 
του Καραβάτζιο[3], ζωγράφο που είναι γνωστό πως ο Νταβίντ είχε σαν πρότυπο. Η 
χρήση των δραματικών στοιχείων Θυμίζει τον πίνακα της «Ταφής του Χριστού» του 
Ιταλού ζωγράφου. Ο Νταβίντ χρησιμοποιεί τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν 
τα Χριστιανικά θέματα, στις εικόνες της Καθολικής Εκκλησίας στη Δύση, για να 
αναδείξει έναν ήρωα της Γαλλικής Επανάστασης, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον 
οποίο η Εκκλησία παρουσίαζε τους αγίους της. Πίστευε πως το Παρίσι της Γαλλικής 
Επανάστασης θα γινόταν ένα είδος νέας Ρώμης, πρωτεύουσα των Τεχνών, 
παρομοιάζοντάς το με τη Ρώμη της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. 
 
Μετέπειτα γεγονότα 

Η Πιετά στην είσοδο του Αγίου Πέτρου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-bcedu-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-13
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)#cite_note-davidtodelac-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
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Η παρουσίαση του πίνακα έγινε με 
εντυπωσιακό τρόπο στη Συμβατική 
Συνέλευση, στα μέσα Νοεμβρίου του 
1793[2], και εκτέθηκε μαζί με τον «θάνατο 
του Λεπετελιέ». Πολλά αντίγραφά του 
δημιουργήθηκαν για να χρησιμεύσουν 
στην προπαγάνδα της εποχής, από τους 
μαθητές του. Ο Μαρά απέκτησε σύντομα 
την θέση ενός ήρωα της επανάστασης ενώ 
ο Ροβεσπιέρος ακόμα μεγαλύτερη εξουσία. 
Η περίοδο της Τρομοκρατίας συνεχίστηκε, 
με ακόμα πιο έντονες διαστάσεις.  
 
Αυτό όμως κράτησε μέχρι το 1794. Στα 
θύματα των Ιακωβίνων συγκαταλέγονταν 
πια και μέλη της επανάστασης, κάνοντας 
την λέσχη αντιπαθή στον λαό. Τον θάνατο 
του Ροβεσπιέρου θα ακολουθήσει η πτώση 
των Ιακωβίνων, πολλοί από τους οποίους 

θα εκτελεστούν ή θα φυλακιστούν.  
 
Ο Νταβίντ θα γλιτώσει από την εκτέλεση. Ο πίνακας, μετά από αίτησή του, επέστρεψε 
σε αυτόν, το 1795. Μέχρι τον θάνατό του ο 
πίνακας δεν παρουσιάστηκε πουθενά. Την 
περίοδο της εξορίας του στο Βέλγιο ο πίνακας 
βρισκόταν κρυμμένος στην Γαλλία, από τον 
μαθητή του Αντουάν Γκρος.[12] Το 1846 ο 
πίνακας παρουσιάστηκε ξανά στο κοινό, για 
πρώτη φορά μετά από χρόνια, ως μέρος μιας 
μικρής έκθεσης με έργα του Νταβίντ και του 
Ενγκρ, στο Bazar Bonne-Nouvelle.[12] Τότε ήταν 
που ο πίνακας ανακαλύφθηκε από τον Σαρλ 
Μπωντλαίρ. Τα σχόλια του καταξιωμένου ποιητή 
για τον πίνακα έγιναν αφορμή για μια 
σχολαστική μελέτη του τα επόμενα χρόνια. Έναν 
χρόνο αργότερα, ο Αλφόνς Εσκιρό περιγράφει 
τον πίνακα σαν τη «Πιετά των Ιακωβίνων».[12] 
Το 1862 η οικογένειά του προσπάθησε να τον 
πουλήσει, ανεπιτυχώς, ενώ το 1886 αποφάσισαν 
να δωρίσουν τον πίνακα στα Βασιλικά Μουσεία 
Καλών Τεχνών, στο Βέλγιο, όπου βρίσκεται 
μέχρι σήμερα. Τέσσερα από τα αντίγραφά του πίνακα, που έγιναν από μαθητές του 
Νταβίντ, βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου, στο Ανάκτορο των 
Βερσαλλιών, στο μουσείο Καλών Τεχνών στη Ντιζόν (Musée des beaux-arts de Dijon) 
και στο μουσείο Καλών Τεχνών της Ρενς (Musée des beaux-arts de Reims).  
 
Επιρροές στην τέχνη 

Αντίγραφο από τον Τζιακοτσίνι 
Σαρανιέλι, Παρίσι, Λούβρο 

Καραβάτζιο, Η ταφή του Χριστού 
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Ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες, που 
έχουν επηρεαστεί από τον πίνακα του 
Νταβίντ, αποτελεί ο πίνακας Σαρλότ Κορντέ 
του Εμέ Μποντρί. Στον πίνακα αυτό 
βλέπουμε την ίδια σκηνή, αλλά από 
διαφορετική γωνία. Ο Μαρά απεικονίζεται 
με σχεδόν την ίδια στάση του σώματος, ενώ 
εμφανίζονται τα ίδια δραματικά στοιχεία. 
Αυτή την φορά, όμως, στο πρόσωπό του 
απεικονίζεται ο πόνος, ενώ το βασικό 
πρόσωπό είναι αυτό της γαλήνιας Σαρλότ 
Κορντέ. Και εδώ υπάρχει το παιχνίδι με το 
φως και τις σκιές, μόνο που το πρόσωπο που 
λούζεται από το φως είναι αυτό της Κορντέ, 
ενώ ο Μαρά είναι μέσα στις σκιές. Άλλη μία 
λεπτομέρεια, που αποτελεί διαφορά με τον 
πίνακα του Νταβίντ, είναι το μαχαίρι που 
παραμένει καρφωμένο στο στήθος του 
θύματος. Ο πίνακας του Μποντρί 
χρησιμοποιήθηκε και για την σύγκριση των διάφορων αντιγράφων που παράχθηκαν 
από το εργαστήριο του Νταβίντ. Αν και σήμερα θεωρείται σίγουρη η αυθεντικότητα 
του πίνακα του Μουσείου Καλών Τεχνών του Βελγίου, για πολλά χρόνια υπήρχε 
αμφισβήτηση για το αν ήταν ή όχι το πρωτότυπο.  
 
Χαρακτηριστικά της επιρροής των δύο αυτών πινάκων, του Νταβίντ και του Μποντρί, 
είναι τα έργα του Γάλλου ζωγράφου Jean-Joseph Weerts, Ο Μαρά δολοφονήθηκε! του 
1880 (Marat assassiné! 13 juillet 1793, 8 h du soir, Μουσείο Τέχνης και Βιομηχανίας 
της πόλης Ρουμπέ)[14] και του Μεξικανού Σαντιάγο Ρεμπούλ, Ο θάνατος του Μαρά του 
1875 (Der Tod Marats), όπου οι Μαρά και Κορντέ απεικονίζονται με την ίδια 
εμφάνιση και παρόμοια στάση όπως στους δύο πρώτους πίνακες.  
 
Επηρεασμένο από τον πίνακα του Νταβίντ είναι και το ομώνυμο-αντίγραφο έργο του 
Γάλλου ζωγράφου Ζοζέφ Ροκ, Ο θάνατος του Μαρά (La mort de Marat) της ίδιας 
χρονιάς με τον αρχικό πίνακα (1793), οπού παρουσιάζει τον νεκρό Μαρά, όμοιο 
σχεδόν με τον αρχικό πίνακα.[15] Λιγότερες επιρροές από τον αρχικό πίνακα 
παρατηρούμε στους πίνακες με το αντίστοιχο θέμα των Μουνκ και Πικάσο. Σε αυτόν 
του Πικάσο ξεχωρίζει πάντως ξανά η χρήση του φωτός, που  εμφανίζεται  με  διαγώνιες 
γραμμές, και η ηρεμία στο πρόσωπο του Μαρά, σε αντίθεση με το πρόσωπο της 
Κορντέ, ενώ στον πίνακα του Μουνκ οι ομοιότητες είναι ακόμα λιγότερες.  
 
Ο πίνακας έχει επηρεάσει και άλλες μορφές τέχνης. Ο ποιητής Αλεσάντρο 
Μοτζαμπάνι αναφέρεται στην σκηνή που παρουσιάζεται στον πίνακα. Στην 
κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού έργου Marat/Sade του Πέτερ Βάις (όπου 
παρουσιάζεται ο Μαρκήσιος ντε Σαντ να σκηνοθετεί ένα θεατρικό έργο σχετικά με 
την δολοφονία του Μαρά, στο άσυλο που  είναι  κλεισμένος)  από  τον  Πήτερ Μπρουκ, 

Πωλ Ζακ Eμέ Μποντρί, Charlotte 
Corday, 1860 
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το 1967, ο Μαρά παρουσιάζεται νεκρός με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Παρόμοια σκηνή 
παρατηρείται και στο βουβό φιλμ του 1897 La Mort de Marat του Γάλλου σκηνοθέτη 
George Hatot.  
 
Διάφορες αναφορές στον πίνακα γίνονται και σε διάφορα τραγούδια ή ταινίες, ενώ έχει 
χρησιμοποιηθεί σε εξώφυλλα δίσκων.  
 

Joseph Roques: Der Tod des Marat (1793) 

 

Santiago Rebull Gordillo: Der 
Tod des Marat (1875) 
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  Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα La Mort de Marat της 
Γαλλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-
SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).  

 
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα The Death of Marat της 
Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-
SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).  

 
Κατηγορία:  
 
Έργα ζωγραφικής του Ζακ-Λουί Νταβίντ 
 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%C
E%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96
%CE%B1%CE%BA-
%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B
D%CF%84 
 
 
 

Παράθεμα 9 
 

Πιετά (Μιχαήλ Άγγελος) 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 

Η Πιετά (ιταλικά: Pietà, αγγλικά : The 
Pity, ελληνικά: Έλεος, 1497 - 1499) είναι 
ένα μαρμάρινο γλυπτό της Αναγέννησης, 
γνωστό ως "Αποκαθήλωση", που φιλο-
τεχνήθηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο και 
βρίσκεται στην Βασιλική του Αγίου 
Πέτρου στην πόλη του Βατικανού. Είναι το 
πρώτο έργο του καλλιτέχνη που ήταν τότε 
λίγο μεγαλύτερος από 20 χρόνων το 
μοναδικό που έχει υπογράψει, και ίσως ένα 
από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης του 
δυτικού κόσμου.  
 
Ιστορία  
 
Κατα την διάρκεια της πρώτης διαμονής 
του στη Ρώμη, από το 1499 έως το 1501, ο 

καλλιτέχνης ανέπτυξε φιλία με τον τραπεζίτη Jacopo Galli, που ήταν εκείνος που τον 
σύστησε σε κάποιους καρδινάλιους για συνεργασία.  
 
Μια από τις δουλειές που ανέλαβε ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν η κατασκευή μαρμάρινης 
Πιετά για το παρεκκλήσι της Santa Patronilla απο τον Γάλλο καρδινάλιο Jean de 
Bilhères, ο οποίος θαπτηκε εκεί κάνοντας πολλούς τα πιστεύουν ότι το άγαλμα 
προοριζόταν για το ταφικό του μνημείο εξ αρχής.  

Μιχαήλ Άγγελος, Η Πιετά  
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Κατασκευάστηκε, σε μάρμαρο διαλεγμένο από τον καλλιτέχνη. Ο Μιχαήλ Άγγελος 
έλαβε 500 δουκάτα ως πληρωμή και υπέγραψε συμβόλαιο να παραδώσει το άγαλμα 
σε ένα χρόνο από τις 27 Αυγούστου του 1498. Πράγματι το άγαλμα το 1499 ήταν 
έτοιμο να πάρει ττου.έση του.  
 
Το άγαλμα έτυχε μεγάλου ενθουσιασμού και θαυμασμού και όπως ο ίδιος ο 
καλλιτέχνης έχει αναφέρει το υπέγραψε όταν άκουσε δύο άνδρες να αποδίδουν αυτό 
σπουδαίο έργο στον γλύπτη από την Λομπαρδία Cristoforo Solari. Αργότερα 
μετάνιωσε την ματαιοδοξία του αυτή και ορκίστηκε να μην ξαναυπογράψει έργο του. 
Λίγο πριν το 1517 το έργο μεταφέρθηκε στην βασιλική του Αγίου Πέτρου στο 
Βατικανό, όπου άλλαξε θέσεις μέχρι την σημερινή του θέση που μεταφέρθηκε το 1749. 
Το 1964 το άγαλμα δόθηκε ως δάνειο από το Βατικανό στην διεθνή έκθεση της Νέας 
Υόρκης ως έκθεμα στο περίπτερο της πόλης του Βατικανού. Ο κόσμος σχημάτισε 
ουρές για να δει από κοντά το πιο διάσημο άγαλμα της εποχής του. 
 
Πίνακας περιεχομένων 
 
1. Ύφος 
2. Νεαρή Παναγία 
3. Προηγούμενο 
4. Μετά την ολοκλήρωση 
5. Πηγές 
6. Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 
Ύφος [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Το γλυπτό έχει σχήμα πυραμίδας και το κεφάλι της Μαρίας ταυτίζεται με την κορυφή 
του. Το άγαλμα φαρδαίνει σταδιακά προς τα κάτω με το φόρεμα της Μαρίας μέχρι την 
βάση του, τον βράχο του Γολγοθά.  
 
Οι μορφές είναι σχετικά εκτός αναλογίας και αυτό οφείλεται στη δυσκολία 
απεικόνισης ενός ενήλικου άντρα ξαπλωμένου στην ποδιά μιας γυναίκας. Το 
μεγαλύτερο μέρος του σώματος της Μαρίας κρύβεται από το πλούσιο φόρεμα και έτσι 
η όλη σύνθεση φαίνεται σχετικά φυσική. Η ερμηνεία του Μικελάντζελο για την Πιετά 
ήταν διαφορετική από τα έργα που είχαν δημιουργηθεί παλιότερα από άλλους 
καλλιτέχνες, καθώς ο ίδιος έφτιαξε μια νεαρή και όμορφη Μαρία αντί για μια 
ηλικιωμένη γυναίκα κοντά στην ηλικία των 50 ετών.  
 
Τα σημάδια της Σταύρωσης αντιπροσωπεύονται μονάχα με μικρά σημάδια από τα 
καρφιά και ένα ίχνος από την πληγή του λογχισμού στα πλευρά του Ιησού.  
 
Το πρόσωπο του Χριστού δεν αποκαλύπτει κανένα σημάδι από το Θείο Πάθος. Ο 
Μικελάντζελο δεν επιθυμούσε το άγαλμά του να εκπροσωπεί τον θάνατο αλλά 
προτιμούσε να δείξει το "θρησκευτικό όραμα της εγκατάλειψης και ένα γαλήνιο 
πρόσωπο του Υιού", επομένως ήθελε να δείξει την σύνδεση ανάμεσα στον άνθρωπο 
και τον Θεό μέσω της αγιοποίησης του Ιησού.  
 
Νεαρή Παναγία [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Η Παναγία απεικονίζεται σε πολύ νεαρή ηλικία, πράγμα παράδοξο για μια μητέρα που 
έχει έναν σχεδόν 33χρονο γιο. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για αυτό το παράδοξο. 
Μια απ' αυτές είναι πως η νιότη της συμβολίζει την αγνότητά της, καθώς είπε και ο 
ίδιος ο Μικελάντζελο στο βιογράφο του, γλύπτη Ασκάνιο Κοντίβι:  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)#Ύφος
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)#Νεαρή_Παναγία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)#Προηγούμενο
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)#Μετά_την_ολοκλήρωση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)#Πηγές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)&veaction=edit&section=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)&action=edit&section=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CE%BB%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)&veaction=edit&section=2
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)&action=edit&section=2
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%B9&action=edit&redlink=1
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Δεν ξέρεις ότι οι αγνές γυναίκες μένουν φρέσκες για πολύ περισσότερο χρόνο από 
αυτές που δεν είναι αγνές; Πόσο μάλλον στην περίπτωση της Παρθένου, που ποτέ δεν 
είχε βιώσει το παραμικρό λάγνο πάθος που μπορεί να άλλαζε το σώμα της; Μια άλλη 
εξήγηση είναι ότι στη δημιουργία του ο Μιχαήλ Άγγελος επηρεάστηκε από το πάθος 
του για τη Θεία Κωμωδία του Δάντη: τόσο οικείος ήταν με το έργο ώστε όταν πήγε 
στη Μπολόνια ανταπόδωσε τη φιλοξενία που του έγινε απαγγέλλοντας στίχους από τη 
Θεία Κωμωδία. Στον Παράδεισο (στο 33ο τραγούδι του ποιήματος) ο Άγιος 
Βερνάρδος, σε μια προσευχή προς την Παναγία, λέει "Vergine madre, figlia del tuo 
figlio" (Παρθένα μητέρα, κόρη του γιου σου). Αυτό γιατί από τη στιγμή που ο Ιησούς 
είναι ένα από τα τρία μέρη της Τριάδας, η Μαρία θα ήταν κόρη του, αλλά παράλληλα 
και αυτή που τον γέννησε. Μια τρίτη ερμηνεία, που παραθέτει ο Καντίβι λίγο μετά τα 
παραπάνω λόγια του Μιχαήλ Άγγελου, είναι απλά πως "τέτοια φρεσκάδα και άνθος 
νιότης, πέρα από τη συντήρηση με φυσικά μέσα, βοηθάται από τη θεία πρόνοια".  
 
Τέλος υποστηρίζεται ότι στην πραγματικότητα παριστάνεται η Μαρία να κρατά το 
βρέφος Ιησού. Η νεανική της εμφάνιση και η ήρεμη έκφραση του προσώπου, αν 
συνδυαστεί με τη θέση των χεριών, υπαινίσσεται ότι βλέπει το παιδί της, ενώ ο θεατής 
βλέπει μια εικόνα από το μέλλον.  
 
Προηγούμενο [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Αν και υπήρχε προηγούμενο για ζωγραφικές απεικονίσεις του θρήνου της Παρθένου 
πάνω από το κορμί του νεκρού Ιησού στη Φλωρεντίνικη τέχνη, το θέμα ήταν νέο για 
την εποχή του στην ιταλική γλυπτική. Υπήρχε, πάντως, μια παράδοση στα γλυπτά της 
Πιετά στη βόρεια τέχνη, ειδικά στη Γερμανία, την Πολωνία και τη Γαλλία, πατρίδα 
του καρδινάλιου. Επιπλέον, η εκκλησία του Άγιου Δομίνικου στη Μπολόνια διέθετε 
μια Πιετά φτιαγμένη στη Γερμανία. Έτσι υπάρχει η περίπτωση ο καρδινάλιος να είχε 
αυτά τα αγάλματα κατά νου του όταν παράγγειλλε το έργο.  
 
Μετά την ολοκλήρωση [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Η δημιουργία της Πιετά πήρε στο Μιχαήλ Άγγελο λιγότερο από δυο χρόνια. Η εκδοχή 
που παρουσίαζε στο έργο ήταν πολύ διαφορετική από προηγούμενες αναπαραστάσεις 
άλλων καλλιτεχνών - παρουσίαζε μια νέα, ήρεμη και αιθέρια Μαρία αντί για μια 
πενθούσα, μεγαλύτερη γυναίκα.  
 
Το έργο τοποθετήθηκε αρχικά στο παρεκκλήσι της Σάντα Πετρονίλλα, ένα ρωμαϊκό 
μαυσωλείο κοντά στη νότια πτέρυγα του Αγίου Πέτρου, μέρος που ο καρδινάλιος 
διάλεξε για τελευταία του κατοικία. Το παρεκκλήσι αργότερα κατεδαφίστηκε από το 
Ντονάτο Μπραμάντε όταν ανοικοδομούσε τη Βασιλική. Σύμφωνα με τον Τζόρτζιο 
Βάζαρι, λίγο καιρό μετά την τοποθέτηση της Πιετά, ο Μικελάντζελο άκουσε κάποιον 
να λέει ότι το γλυπτό ήταν έργο κάποιο άλλου γλύπτη, του Κριστόφορο Σκολάρι. Τότε 
χάραξε τη φράση MICHEL.A[N]GELVS BONAROTVS FLORENT[INVS] 
FACIEBAT (Μικελάντζελο Μπουοναρόττι,  απο  την  Φλωρεντία,  εποίησε)  στη  ζώνη 
που διατρέχει το στήθος της Μαρίας. Αυτό ήταν και το μόνο έργο που υπέγραψε ποτέ: 
αργότερα μετάνιωσε για αυτή την έκρηξη ματαιοδοξίας και ορκίστηκε να μην 
υπογράψει ποτέ ξανά κανένα από τα έργα του.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)&veaction=edit&section=3
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)&action=edit&section=3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)&veaction=edit&section=4
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)&action=edit&section=4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF_%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9&action=edit&redlink=1
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Στους αιώνες που ακολούθησαν η Πιετά έπαθε αρκετές φθορές. Τέσσερα δάχτυλα από 
το αριστερό χέρι της Παρθένου έσπασαν κατά τη διάρκεια μιας μετακίνησης και 
αποκαταστάθηκαν το 1736 από τον Τζουζέπε Λιριόνι, οι ειδικοί όμως διχάζονται για 
το κατά πόσον ο γλύπτης έκανε τη χειρονομία της Μαρίας πιο ρητορική.  
 
Η σημαντικότερη ζημιά έγινε στις 21 Μαΐου του 1972 (Κυριακή της Πεντηκοστής) 
όταν ο 34χρονος Αυστραλός διαταραγμένος László Tóth μπήκε στο παρεκκλήσι και 
επιτέθηκε στην Παρθένο με ένα σφυρί, φωνάζοντας "Είμαι ο Ιησούς Χριστός, 
αναστημένος από τους νεκρούς", καταφέρνοντας 15 χτυπήματα στο έργο πριν τον 
αφοπλίσουν.  
 
Μετά την επίθεση η μορφή της Παναγίας παρουσίαζε πάνω από 50 ραγίσματα, κυρίως 
στο δεξί μπράτσο, ενώ ο αγκώνας ήταν κατακερματισμένος και η μύτη και τα βλέφαρα 
σχεδόν κατεστραμμένα.  
 
Η αποκατάσταση ξεκίνησε αμέσως μετά από μελέτη με την χρήση όσο ήταν δυνατόν 
των εναπομεινάντων θραυσμάτων σε συνδυασμό με ένα μείγμα από κόλλα και 
μαρμαρόσκονη. Η συντήρηση έγινε στα εργαστήρια του μουσείου του Βατικανού και 
χάρις την συλλογή σχεδόν όλων τον θραυσμάτων το άγαλμα δεν παρουσιάζει σήμερα 
ανομοιομορφία στα σημεία που χτυπήθηκε. Ο δράστης του περιστατικού συνελήφθη 
και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική μέχρι και το 1975 που επαναπατρίστηκε στη 
Αυστραλία. Το άγαλμα επέστρεψε στην παλιά του θέση προστατευμένο αυτή την φορά 
από αλεξίσφαιρο υαλοπίνακα ειδικά φτιαγμένο για την περίπτωση. 
  
Πηγές [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
1. Pope-Hennessy, John (1996). Italian 
Renaissance and Baroque Sculpture. London: 
Phaidon 
2. Το παρεκκλήσι της Πιετά στη σελίδα της 
Βασιλικής του Αγ. Πέτρου 
3. Μοντέλα του Μιχαήλ Άγγελου για τα γλυπτά του 
4. Hibbard, Howard. 1974. Michelangelo. New York: Harper & Row. 
 
Εξωτερικοί σύνδεσμοι [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
1. Robert Hupka's Pietà Picture gallery 
2. Models of wax and clay used by Michelangelo in making his sculpture and 
paintings 
 
Κατηγορίες: 
 
1. Αγάλματα 
2. Βατικανό 
3. Έργα αναγεννησιακής γλυπτικής 
4. Βανδαλισμένα έργα τέχνης 
 
Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Πιετά_(Μιχαήλ_Άγγελος)  

 
 

Παράθεμα 8β 
 
Art & Crime 

 

Τα Wikimedia 
Commons έχουν 
πολυμέσα σχετικά με το 
θέμα 
Πιετά (Μιχαήλ 
Άγγελος) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)&veaction=edit&section=5
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)&action=edit&section=5
http://stpetersbasilica.org/Altars/Pieta/Pieta.htm
http://stpetersbasilica.org/Altars/Pieta/Pieta.htm
http://www.michelangelomodels.com/
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)&veaction=edit&section=6
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AC_(%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82)&action=edit&section=6
http://www.la-pieta.org/_page_/gallery/photorama
http://michelangelomodels.com/m-models/pieta_arm.html
http://michelangelomodels.com/m-models/pieta_arm.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Πιετά_(Μιχαήλ_Άγγελος)
https://theartofcrime.gr/category/art-crime/
https://el.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://el.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Piet%C3%A0_in_Saint_Peter%27s_Basilica
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Piet%C3%A0_in_Saint_Peter%27s_Basilica
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Νταβίντ, Ο θάνατος του Μαρά (1793) 
 
Γιώργος Ρόρρης, Ζωγράφος  
 
Νοεμβριος 2016  
 

O Θάνατος του Μαρά δικαίως μπορεί να θεωρηθεί 
ένα από τα πιο γνωστά έργα τέχνης της περιόδου της 
Γαλλικής Επανάστασης. Ο δημιουργός του, Ζακ-
Λουί Νταβίντ (Jacques-Louis David), είχε ταχθεί με 
το μέρος των επαναστατών και ήταν φίλος του 
φονευθέντος. Είχε δε επισκεφθεί τον Μαρά την 
παραμονή του θανάτου του και κρατούσε ζωντανή 
την ανάμνηση του λιτού δωματίου του επαναστάτη, 
μέλους της Λέσχης των Ιακωβίνων και εκδότη της 
εφημερίδας Ο φίλος του λαού. Ας δούμε όμως λίγο 
πιο αναλυτικά τα πρόσωπα του ιστορικού δράματος 
και της αναπαράστασής του. 
 
Οι πρωταγωνιστές: Μαρά, Κορντέ, Νταβίντ 
 
Ο Ζαν-Πωλ Μαρά (Jean-Paul Marat, 1743-1793), ο 
επιλεγόμενος απλώς Μαρά, υπήρξε εκ των ιθυνόντων 

της Γαλλικής Επανάστασης, συγκεντρώνοντας στο πρόσωπό του λατρεία και μίσος. 
Πολυταξιδεμένος, αγγλομαθής και με μια σχετική ιατρική μόρφωση, έγραψε 
επιστημονικές πραγματείες αλλά και αρκετά πολιτικά κείμενα (για τη δουλεία και τη 
νομοθεσία για τους παραβάτες του νόμου) στα οποία λαμβάνει θέση ακραία πολιτική 
για τις συνθήκες της εποχής. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1783, εκδίδει μια εφημερίδα 
που γρήγορα παίρνει το όνομα Ο φίλος του λαού. Είναι μέλος της «Λέσχης των 
Κορδελιέρων» και μέσω της εφημερίδας ζητά τη δίκη και τη θανατική καταδίκη του 
Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ και της Μαρίας Αντουανέτας μετά τη σύλληψή τους στη Βαρέν, ενώ 
προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την Γαλλία. Μετά τα γεγονότα της 10ης Αυγούστου 
1792, γίνεται μέλος της διοίκησης της Κομμούνας του Παρισιού και με το ψευδώνυμο 
πλέον «Ο φίλος του λαού» γίνεται εκπρόσωπος του Παρισιού στη Συμβατική. Όπως 
ήταν αναμενόμενο, συντάσσεται με τους Ορεινούς, και μάλιστα βρίσκει θέση στα 
υψηλά έδρανά τους. Από τη θέση αυτή, ψήφισε υπέρ του αποκεφαλισμού του 
Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ και ήταν ένας από τους πλέον δριμείς και εχθρικούς αντιπάλους των 
μετριοπαθών Γιρονδίνων, που έπεσαν μετά τα αιματηρά γεγονότα των αρχών Ιουνίου 
του 1793. Λίγες μέρες αργότερα, στις 8 το βράδυ της 13ης Ιουλίου, δολοφονήθηκε με 
στιλέτο από τη Σαρλότ Κορντέ. Η δολοφονία του Μαρά προκάλεσε μεγάλη έξαψη και 
συγκίνηση. Αμέσως θεωρήθηκε μάρτυρας και δεκάδες προτομές του στήθηκαν σ’ όλη 
την χώρα. Δρόμοι και πλατείες πήραν το όνομα του Μαρά και πολλά παιδιά 
βαφτίστηκαν Μαρά. Κρίθηκε ότι έπρεπε η σωρός του να μπει στο Πάνθεον, όπως και 
έγινε τον Σεπτέμβριο του 1794, παίρνοντας τη θέση που κατείχε έως τότε η σωρός  του 
Μιραμπώ (Mirabeau). Αυτός όμως ο ενθουσιασμός δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Στις 
αρχές του 1795, τα λείψανά του βγήκαν από το Πάνθεον και θάφτηκαν κάπου στη 
Μονμάρτη. Σιγά-σιγά, το όνομά του άρχισε να προφέρεται μετά βδελυγμίας, και ο 
«φίλος του λαού» μετετράπη σε «τέρας». 

Ζακ Λουί Νταβίντ, Ο 
Θάνατος του Μαρά, 1793 
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Μ.Φ Τόμας, Η Σαρλότ Κορντέ ανακρίνεται στο κελί της, 1836 
 
Η Marie-Anne Charlotte de Corday d’Armont (1768-1793), πιο γνωστή ως Σαρλότ 
Κορντέ, γεννήθηκε στην Καέν της Νορμανδίας. Η οικογένειά της, μια παλιά 
αριστοκρατική οικογένεια, είχε ξεπέσει. Σπούδασε σε σχολείο Καλογραιών στην 
Καέν. Εξ αρχής δύσπιστη απέναντι στις ακρότητες της Επανάστασης, τάχθηκε με τις 
θέσεις των Γιρονδίνων, καθώς είδε τα δυο της αδέλφια να παραιτούνται από τον 
στρατό και να ξενιτεύονται. Συντηρητική και με μετριοπαθείς θέσεις, παρίσταται στην 
άφιξη 18 Γιρονδίνων βουλευτών που είχαν εξοριστεί και τους ακούει να στιγματίζουν 
την τυραννία του Ροβεσπιέρου και του Μαρά. Εγκαταλείπει την Καέν στις 11 Ιουλίου, 
έχοντας κατά νου να δολοφονήσει τον Μαρά, εκλαμβάνοντάς το σαν αποστολή της. 
Αρχικά λογάριαζε να διαπράξει τη δολοφονία  μέσα  στην  Συμβατική  –  κάτι  που  θα 
ήταν άκρως θεαματικό, αν συνέβαινε. Ο Μαρά όμως δεν έβγαινε πια από το σπίτι του: 
βρισκόταν τις περισσότερες ώρες της μέρας καθισμένος μέσα στην περίφημη μπανιέρα 
του, λόγω μιας θεραπείας που ήταν υποχρεωμένος να κάνει για να ανακουφίζεται από  
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ένα χρόνιο έκζεμα. Με πρόσχημα αποκαλύψεις που έφερνε για προδότες Γιρονδίνους, 
η Κορντέ κατάφερε να γίνει δεκτή στο σπίτι του Μαρά, δολοφονώντας τον στην 
μπανιέρα του. Μετά τη δολοφονία, η Κορντέ δικάστηκε με συνοπτικές διαδικασίες και 
αποκεφαλίστηκε στην γκιλοτίνα στις 17 Ιουλίου. Αντιμετώπισε την όλη διαδικασία 
της μεταφοράς της στο ικρίωμα και της εκτέλεσής της με πρωτοφανή ψυχραιμία και 
θάρρος. Στάθηκε όρθια πάνω στην άμαξα που τη μετέφερε από τις φυλακές στην 
Πλατεία της Επανάστασης, φορώντας ένα κόκκινο πουκάμισο, και ζήτησε να της 
επιτρέψουν να δει την γκιλοτίνα γιατί δεν την είχε δει ποτέ. Μετά τον αποκεφαλισμό 
της, ο βοηθός του δημίου σήκωσε το κεφάλι της στο πλήθος και το χαστούκισε, 
προκαλώντας αρνητικές αντιδράσεις, μέχρι σημείου κάποιοι να ισχυριστούν πως είδαν 
το μάγουλό της να κοκκινίζει. 
 
Ο Ζακ-Λουί Νταβίντ (Jacques-Louis David, 1745-1825), πιο γνωστός με το επώνυμό 
του, Νταβίντ, ήταν ο ζωγράφος που συνέδεσε το όνομά του με την Γαλλική 
Επανάσταση περισσότερο από κάθε άλλον. Βεβαίως, πρωτίστως μιλάμε για ένα 
μεγάλο ζωγράφο, εκ των θεμελιωτών του νεοκλασικισμού. Στον βαθμό που μας 
ενδιαφέρει όμως, περιοριζόμαστε στην σχέση του με την Επανάσταση και ειδικότερα 
με τον Μαρά. Εμπνεόμενος λοιπόν από επαναστατικό φρόνημα, ζωγραφίζει τον Όρκο 
του Σφαιριστηρίου, θέλοντας να απαθανατίσει τη ζωντανή εξέλιξη της ιστορίας που 
λάμβανε χώρα μπροστά στα μάτια του. Το ρεύμα στο οποίο ανήκε κρίνεται επίσης από 
τα θέματα της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής ιστορίας που τον απασχολούσαν έως 
το 1789, όταν και αρχίζει να λαμβάνει μέρος ενεργό στη δίνη των γεγονότων. Η 
επιτυχία αυτού του πίνακα τον καθιστά μέλος της Συμβατικής, όπου αναλαμβάνει και 
ρόλο οργανωτή δημοσίων θεαμάτων και γιορτών. Υπερψηφίζει τη θανατική καταδίκη 
του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ και ζωγραφίζει αλλεπάλληλα πορτρέτα των επαναστατών. Το 
1793 γίνεται πρόεδρος της Συμβατικής και μέλος της Επιτροπής Γενικής Ασφάλειας. 
Μέλος των Ορεινών, μπήκε φυλακή μετά την πτώση και τον αποκεφαλισμό του 
Ροβεσπιέρου. 
 
Ο πίνακας 
 
Πριν μιλήσουμε για τον πίνακα του Νταβίντ, πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν είναι ο 
μόνος που ζωγραφίστηκε με αφορμή το συγκεκριμένο ιστορικό συμβάν. Κάθε άλλο 
μάλιστα: τουλάχιστον επτά σχετικοί πίνακες ζωγραφίστηκαν τον 18ο και τον 19ο 

αιώνα, χωρίς να συνυπολογίζουμε τα πολλά πορτρέτα της Κορντέ. Αμέσως μετά τη 
δολοφονία στο Σαλόν τον Αύγουστο του 1793, ο Ζαν-Ζακ Χάουερ (Jean-Jacques 
Hauer) παρουσίασε την πρώτη ζωγραφική αναπαράσταση του θανάτου του Μαρά. 
Ευρισκόμενος πολύ κοντά στην κατοικία του θύματος, μπόρεσε να πληροφορηθεί από 
αυτόπτη μάρτυρα τα της σκηνής, κι έτσι έχουμε μια πρώτη εικόνα μάλλον απλοϊκής 
προσέγγισης, σημαντική όμως γιατί παρουσιάζει όλα τα στοιχεία που αργότερα 
χρησιμοποίησαν άλλοι ζωγράφοι: το στιλέτο με τη μαύρη λαβή που η Κορντέ είχε 
αγοράσει τη μέρα της δολοφονίας, το μαύρο ψηλό της καπέλο και το λευκό της 
φόρεμα, καθώς και την περίφημη μπανιέρα. Έκτοτε, όπως προαναφέραμε, το θέμα 
γνώρισε πολλές ζωγραφικές αναπαραστάσεις. Οι περισσότερες απεικονίζουν μαζί το 
θύμα και τη δολοφόνο. Κανείς δεν δείχνει  την  πράξη  εν  τη  τελέσει  της,  αλλά   λίγες  
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στιγμές αργότερα, π.χ. τα δευτερόλεπτα 
που μεσολαβούν έως την ανακάλυψη  
του εγκλήματος (πίνακας του Paul  
Baudry) ή την εισβολή των μαινόμενων 
Αβράκωτων, έτοιμων να λυντσάρουν τη 
δολοφόνο. Οι περισσότεροι από αυτούς 
τους πίνακες επιλέγουν να αποτελέσουν 
ιστορική μαρτυρία και γι’ αυτό 
καταφεύγουν στον νατουραλισμό: ίχνη 
πάλης, αναστάτωσης, κλπ. 
 
 Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν συμβαίνει στον 
πίνακα του David. Ουδεμία νύξη πάλης, 
ουδέν ίχνος αγωνίας, η δε δολοφόνος έχει 
εξοβελιστεί στη λήθη. Ο πίνακας δεν 
αποσκοπεί να μιλήσει στενά για τη 
δολοφονία. Αποβλέπει στο να 
καταστήσει τη μορφή και τη μνήμη του 
Μαρά ιδεώδεις, να τις αναγάγει στο 
επίπεδο του συμβόλου. 
 
Ας δούμε πως εργάζεται ο Νταβίντ. Κατ’ αρχάς, αποφασίζει να μη σεβαστεί τόσο την 
νατουραλιστική εκδοχή και τη συνακό-λουθη προσκόλληση του έργου στον ιστορικό 
χρόνο του γεγονότος. Έτσι ο πίνακας υποβαθμίζεται σε στιγμιότυπο, ντοκουμέντο 
δηλαδή. O Νταβίντ δεν ακολουθεί αυτή την οδό. Επιλέγει την οδό της αυστηρής 
λιτότητας, αφαιρώντας ο,τιδήποτε είναι πιθανόν να υπήρχε στην κάμαρα του θύματος. 
Ξέρουμε ότι ο Μαρά είχε πάντα μαζί του δύο πιστόλια, ο τοίχος του δωματίου του 
ήταν διακοσμημένος με έναν χάρτη της Γαλλίας και τον κάλυπτε ταπετσαρία. Τίποτα 
από αυτά δεν κρατά ο Νταβίντ. Συνθέτει την εικόνα τοποθετώντας τις μορφές στο 
κάτω μισό του πίνακα, ενώ το υπόλοιπο μισό το καλύπτει ο άδειος σκοτεινός χώρος, 
η σιωπή που καθιστά τη μορφή του νεκρού και το ξύλινο κιβώτιο στο πρώτο πλάνο 
ακόμη πιο εμφανή. Η μορφή στρέφεται προς τον θεατή άμεσα, ήρεμη, γαλήνια, με μια 
υποψία χαμόγελου στα χείλη. Οι μόνες ενδείξεις της κατάστασής του είναι η μαχαιριά 
και το αίμα στο δεξί του στήθος, καθώς και το στιλέτο, εδώ με φιλντισένια λαβή, 
διακριτικά ζωγραφισμένο στο κάτω μέρος: αυτό είναι και το μόνο στοιχείο της 
δολοφόνου. Ο πίνακας εξιδανικεύει στο πρόσωπο του Μαρά τον καινούριο άνθρωπο 
που δημιουργούσε η Επανάσταση: έναν άνθρωπο ήρεμο και σταθερό, ένα φωτεινό 
πρότυπο. Ο πίνακας απευθύνεται στο μέλλον. Η λιτότητα του χώρου όμως θέλει να 
τονίσει και κάτι άλλο: την ηθική ανωτερότητα του θύματος, την πενία και την 
εγκράτειά του. Όπως προαναφέραμε, λίγα πράγματα υπήρχαν στην κάμαρα του Μαρά, 
όπως π.χ. τα δύο όπλα του. Ο Νταβίντ επιθυμεί ο εκδότης, λόγιος και δημοσιογράφος 
Μαρά να κρατά το δικό του μοναδικό όπλο: την πένα. Αυτή η πένα, μαζί με το 
μελανοδοχείο και τα δύο σημειώματα, είναι οι ελάχιστες λεπτομέρειες που μιλούν 
δυνατά για την ιδιότητα του θύματος. 
 
Ας δούμε τα χειρόγραφα σημειώματα. Και τα δύο είναι της Κορντέ, και είναι 
παραπλανητικά. Αυτό που κρατά στο χέρι το θύμα, και που πιθανόν διάβαζε την ώρα 
της δολοφονίας, γράφει: «13 Ιουλίου 1793. Η Μαρί-Αν Σαρλότ Κορντέ στον Πολίτη 
Μαρά.  Θα  ‘πρεπε  να  ‘μαι  πολύ  δυστυχισμένη  για ν’ αξίζω την καλοσύνη σας». Το 

Ζαν Ζακ Χάουερ, Ο Θάνατος του 
Μαρά, άγνωστη ημερομηνία 
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άλλο, ακουμπισμένο πάνω στο ξύλινο καφάσι δίπλα στο μελανοδοχείο, έχει πάνω του 
έναν ασινιάτο, το νόμισμα που κυκλοφόρησε την περίοδο 1793-1796. Γράφει: «Να 
δώσετε αυτό το νόμισμα σε αυτή τη μάνα των 5 παιδιών που ο άντρας της πέθανε για 
την υπεράσπιση της Πατρίδας». Αν το βλέμμα μας κατέβει λίγο πιο κάτω, στην 
μπροστινή πλευρά του καφασιού, διαβάζουμε με κεφαλαία και φροντισμένα 
γράμματα: «Στον Μαρά», και από κάτω: Νταβίντ. Υπογράφοντας έτσι, ο ζωγράφος 
συνδέεται εσαεί με τον Ήρωα. Στις 14 Οκτωβρίου 1793, ο Νταβίντ ανακοινώνει στην 
ολομέλεια της Συμβατικής ότι ο πίνακας έχει τελειώσει. Αυτό δείχνει ότι ο πίνακας 
ζωγραφίστηκε κατά το τρίμηνο αμέσως μετά τη δολοφονία, δηλαδή μέσα στη μεγάλη 
πολιτική, κοινωνική και συνακόλουθα ψυχική ένταση των ημερών. Ο πίνακας 
ζωγραφίστηκε εν θερμώ. Αυτό κάνει, κατά τη γνώμη μου, το αποτέλεσμα ακόμη πιο 
εντυπωσιακό. 
 
Ένα στοιχείο θρησκευτικού συναισθήματος ανιχνεύεται στον πίνακα. Ο Νταβίντ δεν 
ζωγράφισε θρησκευτικές σκηνές. Ήταν μεγάλος ζωγράφος όμως και ενστικτωδώς 
οδηγήθηκε στην ιεροποίηση του θέματός του. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί από 
πολλούς μελετητές η μεγάλη σχέση ανάμεσα στην πόζα, και ιδιαίτερα στο πεσμένο, 
κρεμασμένο χέρι του θύματος, και τη θέση του χεριού του Χριστού στο αριστούργημα 
του Καραβάτζο Η Ταφή του Χριστού, που βρίσκεται στο μουσείο του Βατικανού. Αυτό 
έκανε τον Ρεζίς Μισέλ (Regis Michel) να χαρακτηρίσει τον πίνακα «Πιετά των 
Αβράκωτων». Η αμεσότητα δε με την οποία στρέφεται προς τον θεατή με οδηγεί στην 
όλως αυθαίρετη, και ελπίζω συγχωρητέα, σύνδεση του πίνακα με την εικόνα Ecce 
Homo («Ίδε ο άνθρωπος») της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. 
 

Έντβαρντ Μουνκ, Ο Θάνατος του Μαρά I, 
1907  

Πάμπλο Πικάσσο, Γυναίκα με Στιλέτο (O 
Θάνατος του Μαρά), 1931 

 
 

Παράθεμα 8γ 
Αισθητική  
 
Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017 
 
"Η δολοφονία του Μαρά" του David  

http://notaeaesthaeticae.blogspot.com/


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 171 

Ιστορικό πλαίσιο 
 
Ο Μαρά, διάσημος γιατρός, είναι πια το ακραίο μέλος της Επιτροπής Δημόσιας 
Ασφαλείας, που έχει εγκαταστήσει τη "βασιλεία του τρόμου" για να υπερασπιστεί τη 
γαλλική επανάσταση που είχε ξεκινήσει το 1789. Η άλλη του όψη είναι αυτή του 
υπερασπιστή των λαϊκών δικαιωμάτων. 

Στις 13-7-1793, η Charlotte Corday καταφέρνει να μπει στο μπάνιο του, 
προφασιζόμενη την αποκάλυψη κάποιου δικτύου αντεπαναστατών, και τον 
μαχαιρώνει στο στήθος. 

Ο Μαρά πεθαίνει και η δολοφόνος συλλαμβάνεται χωρίς να προσπαθήσει καν να 
διαφύγει, αφού πέτυχε το στόχο της: να εκδικηθεί τον Ιακωβίνο επαναστάτη για τις 
εκκαθαρίσεις των φίλων της Γιρονδίνων τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. 

Ο ζωγράφος Νταβίντ, Ιακωβίνος κι αυτός που είχε ψηφίσει πριν λίγους μήνες την 
εκτέλεση του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΣΤ',  υπόσχεται στην Εθνοσθνέλευση ότι θα 
απεικονίσει τη δολοφονία του φίλου του "για το καλό του λαού". 

Ξεκάθαρο λοιπόν ότι πρόκειται για προπαγανδιστικό έργο. 

Περιγραφή του πίνακα 
 

Ο Μαρά είναι ξαπλωμένος 
νεκρός μέσα στο ιαματικό του 
λουτρό, όπου συχνά κατέφευγε 
για να ανακουφιστεί από τους 
πόνους της δερματικής του 
νόσου. 

Στο αριστερό του χέρι ένα 
γράμμα με αίτημα του απλού 
λαού, στο δεξί η πένα. Γραφείο 
του ένας απλός πάγκος! 

Στο στήθος του η πληγή που 
ακόμη αιμορραγεί. 

Πουθενά φρουροί, πουθενά 
στο σώμα του τα σημάδια της 
αρρώστιας. 

Στο πρόσωπο του δολο-
φονημένου ούτε ίχνος πόνου. 
Αντίθετα, στολίζεται από ένα 
χαμόγελο ηρεμίας. Ο επα-
ναστάτης Μαρά ξέρει ότι πέ-
θανε επιτελώντας το καθήκον 
του μέχρι την τελευταία στιγ-
μή. 

Jacques-Louis David, La Mort de Marat / Marat 
Assassiné, 1793 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David
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Μοιάζει σχεδόν με 
ιερομάρτυρα! 
 
Μα ο Νταβίντ 
όμως είναι άθεος... 
 
Ο πίνακας του 
Νταβίντ είναι επη-
ρεασμένος άραγε 
από το γλυπτό του 
Μιχαήλ Άγγελου; 
 
Άλλοι υποστηρί-
ζουν πως το χέρι 
του Μαρά κρέ-
μεται όπως το χέρι 
του Χριστού στον 
πίνακα του Καρα-
βάτζιο. Ο Μαρά 
λοιπόν ένας μάρ-
τυρας - σωτήρας 
της επανάστασης; 
 

Michelangelo Pietà [1498] 

Caravaggio La Deposizione [1602-1604) Pablo Picasso, La Mort de Marat, [1934] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
https://en.wikipedia.org/wiki/Caravaggio
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O Πικάσο βέβαια ζωγράφισε ένα πολύ διαφορετικό πίνακα με το ίδιο θέμα, τονίζοντας 
τη σκηνή του φόνου. 
 

Edvard Munch, Ο θάνατος του Μαρά [1907] 
 
Ο Μουνκ ζωγράφισε το θέμα σαν να επρόκειτο για φόνο από ερωτική ζήλια. 
Ο μισός πίνακας πλημμυρισμένος στο αίμα, στο κρεβάτι, στα πόδια της δολοφόνου, 
πάνω στο τραπέζι με τα φρούτα. 
Κεντρικό πρόσωπο εδώ η φόνισσα. 
Επιτέλεσε το καθήκον της. Κανένα ίχνος πάθους στο πρόσωπό της. 
Κι ο νεκρός; Σαν να του άξιζε τέτοιος θάνατος. Κείτεται παραπεταμένος...  
 
Webliography & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Michael Glover The Death of Marat, 1907 Edvard Munch [The Independent] 
Argan, G. C. & Bonito Oliva, A. (2014). Η μοντέρνα τέχνη 1770-1970. Η τέχνη στην 
καμπή του 21ου αιώνα. Ηράκλειο: ΠΕΚ, σελ. 30-32 
Burns, E. M. (2006). Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο δυτικός πολιτισμός: Νεότεροι χρόνοι. Δ’ 
Έκδοση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σελ, 438-440    
Gombrich, E. H. (1998). Το χρονικό της τέχνης. Β’ Έκδοση, μετάφραση της 16ης 
αγγλικής. Αθήνα : ΜΙΕΤ, σελ. 484-485  
 
Αναρτήθηκε από 4thgeliliou στις 6:29 μ.μ.  

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/great-works/great-works-the-death-of-marat-1907-150x200cm-edvard-munch-2258467.html
https://www.blogger.com/profile/16245809567458825836
http://notaeaesthaeticae.blogspot.com/2017/02/david.html
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Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο 
TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest  
Ετικέτες Caravaggio, Edvard Munch, Jacques-Louis David, Michelangelo, Pablo 
Picasso  

Πηγή: http://notaeaesthaeticae.blogspot.com/2017/02/david.html 

  
 

Παράθεμα 10 
 

Ζακ-Λουί Νταβίντ 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 

Ζακ-Λουί Νταβίντ 

 

Όνομα στη 
μητρική γλώσσα 

Jacques-Louis David (Γαλλικά)  

Γέννηση 
30  Αυγούστου 1748[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 
Παρίσι[10] 

Θάνατος 
29  Δεκεμβρίου 1825[1][2][3][4][5][6][7][8][11][9] 
Βρυξέλλες 

https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6495122629651790429&postID=2834212838884920911&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6495122629651790429&postID=2834212838884920911&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6495122629651790429&postID=2834212838884920911&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6495122629651790429&postID=2834212838884920911&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6495122629651790429&postID=2834212838884920911&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6495122629651790429&postID=2834212838884920911&target=pinterest
http://notaeaesthaeticae.blogspot.com/search/label/Caravaggio
http://notaeaesthaeticae.blogspot.com/search/label/Edvard%20Munch
http://notaeaesthaeticae.blogspot.com/search/label/Jacques-Louis%20David
http://notaeaesthaeticae.blogspot.com/search/label/Michelangelo
http://notaeaesthaeticae.blogspot.com/search/label/Pablo%20Picasso
http://notaeaesthaeticae.blogspot.com/search/label/Pablo%20Picasso
http://notaeaesthaeticae.blogspot.com/2017/02/david.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-28f441fbf970f093975aae3cf9593f5f76565e56-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-b5cfe60bc5bc5ca4b800a4bc306aa3cc5c8d634b-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-c43952262746cd340d47bd784a075d8246a9570a-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-99a30dfc451b06e153f9c0b2c82c782fb9ce73d6-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-ade21421b7f26f471a14289d091cbb2724f942ff-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-3dcae6e3abd1c309f9088f5b146cc58380bb820d-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-3c83875aacb75fce759b910a1198c9a1de649cb6-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-4176524cd9c8b5f4627b1f38942bf9227479a2c8-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-806a4f4c44fa832bb83893c44ca66cde9ed1fcba-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-332d162d365fc309135025684aa893bfe39caf21-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-28f441fbf970f093975aae3cf9593f5f76565e56-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-b5cfe60bc5bc5ca4b800a4bc306aa3cc5c8d634b-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-c43952262746cd340d47bd784a075d8246a9570a-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-99a30dfc451b06e153f9c0b2c82c782fb9ce73d6-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-ade21421b7f26f471a14289d091cbb2724f942ff-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-3dcae6e3abd1c309f9088f5b146cc58380bb820d-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-3c83875aacb75fce759b910a1198c9a1de649cb6-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-4176524cd9c8b5f4627b1f38942bf9227479a2c8-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-06bdb6dbda652703eeec7b929cf827130f4bc5d5-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-806a4f4c44fa832bb83893c44ca66cde9ed1fcba-9
https://www.wikidata.org/wiki/Q9005
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:David_Self_Portrait.jpg
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Αιτία θανάτου εγκεφαλικό 

Συνθήκες θανάτου φυσικά αίτια 

Τόπος ταφής Grave of Jacques-Louis David[12] και Κοιμητήριο του Περ-Λασαίζ 

Χώρα 

πολιτογράφησης 
Γαλλία[13]

 

Σπουδές 
Ακαδημία του Σεν Λουκ, Βασιλική Ακαδημία ζωγραφικής και γλυπτικής 

του Παρισιού και Πανεπιστήμιο του Παρισιού 

Ιδιότητα ζωγράφος[14] και πολιτικός 

Σύζυγος Σαρλότ Νταβίντ (από 1782) 

Τέκνα 
Charles-Louis Jules David, Laure Émilie Félicité David, Eugène David και 

Pauline Jeanne David 

Κίνημα νεοκλασσικισμός 

Είδος τέχνης έργο ιστορικής θεματολογίας  

Καλλιτεχνικά 

ρεύματα 
νεοκλασσικισμός 

Σημαντικά έργα 
Ο όρκος των Ορατίων, Napoleon Crossing the Alps, Portrait of Antoine-

Laurent Lavoisier and his wife και Η στέψη του Ναπολέοντα 

Βραβεύσεις Ταξιάρχης της Λεγεώνας της Τιμής και Βραβείο της Ρώμης 

Χορηγός/οί Ναπολέων Α΄ της Γαλλίας 

 
O Ζακ-Λουί Νταβίντ (γαλλικά Jacques-Louis David), (Παρίσι, 30 Αυγούστου 1748 - 
Βρυξέλλες, 29 Δεκεμβρίου 1825), συχνά αναφέρεται και ως Νταβίντ εν συντομία, 
ήταν Γάλλος ζωγράφος 
 
Πίνακας περιεχομένων 
 
1 Βιογραφία 
2 Έργα 
3 Πίνακες 
4 Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 
Βιογραφία 
 
Ο Νταβίντ ακολουθούσε τη νεοκλασική τεχνοτροπία, αντλώντας τα θέματά του από 
την κλασική εποχή. Σπούδασε την τέχνη του για ένα διάστημα στη Ιταλία, όπου ήρθε 
σε επαφή με τους παραδοσιακούς συγγραφείς και τις τέχνες της Αναγέννησης. Το 1787 
ζωγράφισε τον Θάνατο του Σωκράτη, πίνακα στον οποίο απεικονίζεται ο Σωκράτης 
πριν   πιει  το  κώνειο,  περιτριγυρισμένος  από  τους  δώδεκα  μαθητές  του.  Ο  Νταβίντ  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://www.wikidata.org/wiki/Q3739104
https://www.wikidata.org/wiki/Q23783521
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-f01f524a9c95b013be1bbc75ce9fc1a1bbe95606-12
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B5%CF%81-%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B1%CE%AF%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-ef606d8ccf4edb3121783136fe55981b300ed6f1-13
https://www.wikidata.org/wiki/Q337486
https://www.wikidata.org/wiki/Q337579
https://www.wikidata.org/wiki/Q337579
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://www.wikidata.org/wiki/Q1028181
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#cite_note-c0ce57b835970f97a5a157a93f31381df40fa990-14
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://www.wikidata.org/wiki/Q15614995
https://www.wikidata.org/wiki/Q20605355
https://www.wikidata.org/wiki/Q23823660
https://www.wikidata.org/wiki/Q23823909
https://www.wikidata.org/wiki/Q23823915
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://www.wikidata.org/wiki/Q742333
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9F%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)
https://www.wikidata.org/wiki/Q59201
https://www.wikidata.org/wiki/Q613928
https://www.wikidata.org/wiki/Q613928
https://www.wikidata.org/wiki/Q1231009
https://www.wikidata.org/wiki/Q10855212
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1748
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1825
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#Βιογραφία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#Έργα
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#Πίνακες
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF
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προσπαθεί να πετύχει συσχετισμό με τους δώδεκα μαθητές και το τελευταίο δείπνο 
του Ιησού Χριστού.  
 
Ο Νταβίντ ήταν δραστήριος καλλιτεχνικά κατά την περίοδο της Γαλλικής 
Επανάστασης, την οποία υποστήριζε. Ένα από τα πιο διάσημα έργα του αυτής της 
περιόδου είναι ο Θάνατος του Μαρά, έργο που φιλοτέχνησε το 1793.  
 
Το 1797 ο Νταβίντ γνωρίζει τον Ναπολέοντα Α΄. Από το 1799 ως το 1815 γίνεται ο 
επίσημος ζωγράφος του Ναπολέοντα, απεικονίζοντας τη ζωή του σε διάφορα έργα 
όπως η Στέψη του Ναπολέοντα και της Ιωσηφίνας.  
 
Ο Νταβίντ έζησε για ένα διάστημα στις Βρυξέλλες. Στο εργαστήριό του εκεί, 
ζωγράφισε το τελευταίο μεγάλο έργο του, Ο Άρης αφοπλίζεται από την Αφροδίτη. 
Πέθανε στις Βρυξέλλες το 1825, όπου και ετάφη το σώμα του. Η καρδιά του ετάφη 
στο κοιμητήριο Περ-Λασέζ στο Παρίσι.  
 
Έργα 
 
Κύριο λήμμα: Κατάλογος έργων του Ζακ-Λουί Νταβίντ 
 
Μονομαχία Αθηνάς και Άρη [1], 1771, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου 
Ο Απόλλων και η Άρτεμις τοξεύουν τα παιδιά της Νιόβης [2], 1772, Ντάλλας, Museum 
of Art 
Αντίοχος και Στρατονίκη [3], 1774, Παρίσι, École nationale supérieure des Beaux-Arts 
Η ταφή του Πατρόκλου [4], 1778, Δουβλίνο, Εθνική Πινακοθήκη της Ιρλανδίας 
Ο Άγιος Ρόκκος μεσιτεύει στην Παναγία για την θεραπεία των πανωλόβλητων [5], 1780, 
Μασσαλία, Μουσείο Καλών Τεχνών 
Ο θρήνος της Ανδρομάχης για τον Έκτορα [6], 1783, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου 
Ο Βελισσάριος ζητιάνος [7], 1784, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου 
Ο όρκος των Ορατίων [8], 1784, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου 
Ο θάνατος του Σωκράτη [9], 1787, Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο 
Οι έρωτες του Πάρη και της Ελένης [10], 1788, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου 
Ο Λαβουαζιέ και η σύζυγός του [11], 1788, Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο 
Οι ραβδούχοι φέρνουν στον Βρούτο τα σώματα των γιων του [12], 1789, Παρίσι, 
Μουσείο του Λούβρου 
Ο Όρκος του Σφαιριστηρίου, σχέδιο, [13], 1791, Βερσαλλίες, Εθνικό Μουσείο 
Ο Μαρά νεκρός [14], 1793, Βρυξέλλες, Βασιλικό Μουσείο Καλών Τεχνών του 
Βελγίου 
Προσωπογραφία του Γιάκομπους Μπλάου [15], Εθνική Πινακοθήκη Λονδίνου 
Η αρπαγή των Σαβίνων [16], 1799, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου 
Ο Βοναπάρτης διασχίζει τον Μεγάλο Άγιο Βερνάρδο [17], 1800, Πύργος της Μαλμαιζόν 
(και άλλα τρία τουλάχιστον αντίγραφα) 
Μαντάμ Ρεκαμιέ [18], 1800, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου 
Η στέψη του Ναπολέοντα [19], 1808, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου 
Σαπφώ και Φάων [20],1809, Αγία Πετρούπολη, Ερμιτάζ 
Η παράδοση των αετών [21], 1810, Βερσαλλίες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)
https://el.wikipedia.org/wiki/1793
https://el.wikipedia.org/wiki/1797
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1799
https://el.wikipedia.org/wiki/1815
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F_%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1825
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81-%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%AD%CE%B6&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/The_Combat_of_Ares_and_Athena.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/David_Children_of_Niobe.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/David-Antiochus_et_Stratonice.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/JL_David_Les_fun%C3%A9railles_de_Patrocle.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/David_San_Rocco.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Jacques-Louis_David-_Andromache_Mourning_Hector.JPG
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Lille_PBA_David_belisaire.JPG
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Jacques-Louis_David%2C_Le_Serment_des_Horaces.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/David_-_The_Death_of_Socrates.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Jacques-Louis_David_-_The_Loves_of_Paris_and_Helen_-_WGA6057.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/David_-_Portrait_of_Monsieur_Lavoisier_and_His_Wife.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/DavidBrutusSonsCorps.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Le_Serment_du_Jeu_de_paume.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Death_of_Marat_by_David.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Jacobus_Blauw_door_Jacques-Louis_David.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/The_Intervention_of_the_Sabine_Women.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David#/media/File:David_-_Napoleon_crossing_the_Alps_-_Malmaison2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Madame_R%C3%A9camier_painted_by_Jacques-Louis_David_in_1800.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Jacques-Louis_David%2C_The_Coronation_of_Napoleon.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Sappho-and-phaon.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%B6
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/David_-_Le_Serment_de_l%27armee_fait_a_l%27Empereur.png
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Ο Ναπολέων στο γραφείο του [22], 1812, Ουάσινγκτον, Εθνική Πινακοθήκη 
Ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες [23], 1800-14, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου 
Ο θυμός του Αχιλλέα [24], 1819, Fort Worth, Texas , Kimbell Art Museum 
 
Ο Άρης αφοπλίζεται από την Αφροδίτη και τις Χάριτες [25], 1824, Βρυξέλλες, Βασιλικό 
Μουσείο Καλών Τεχνών του Βελγίου 
 
Πίνακες 
 

 
Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

Ο Θάνατος του Σωκράτη Ο θάνατος του 
Μαρά 

Η στέψη της 
Αυτοκράτειρας 

Ζοζεφίνας  

Ο Ναπολέων στο 
πέρασμα του 

Αγίου-Βερνάρδου  

Ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες  

Ο Άρης αφοπλίζεται από 
την Αφροδίτη  

O θυμός του Αχιλλέα  Ο όρκος των Ορατίων 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Jacques-Louis_David_-_The_Emperor_Napoleon_in_His_Study_at_the_Tuileries_-_Google_Art_Project_2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/L%C3%A9onidas_aux_Thermopyles_%28Jacques-Louis_David%29.PNG
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Jacques-Louis_David_-_The_Anger_of_Achilles_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Jacques-Louis_David_-_Mars_desarme_par_Venus.JPG
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9F%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD_(%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84)
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Artcyclopedia, πόρταλ με πολλούς συνδέσμους 
 

Σύνδεσμοι σε 
καταλόγους 
καθιερωμένων 
όρων 

 WorldCat 
 VIAF: 66575297 
 ΕΒΕ: 133832 
 LCCN: n50035639 
 ISNI: 0000 0001 2137 4173 
 GND: 118523945 
 SELIBR: 183464 
 SUDOC: 034492771 
 BNF: cb125243831 (data) 
 BPN: 85768976 
 ULAN: 500115221 
 MusicBrainz: 2eb0212f-d9db-4a68-827e-dcf3fd74e97b 
 NLA: 35033606 
 NDL: 00437288 
 NKC: ola2002113722 
 Léonore: LH/673/3 
 ICCU: IT\ICCU\CFIV\056143 
 BNE: XX957053 
 CiNii: DA02198328 
 KulturNav: id 
 RKD: 20163 

 

 

 
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Jacques-Louis David 
της Ολλανδικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-
BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες) 
. 

 
1 RKDartists. rkd.nl/explore/artists/20163. Ανακτήθηκε στις 24  Αυγούστου 2017.  
2 «Jacques-Louis David». Biografisch Portaal. 85768976.  
3 «Jacques-Louis David». Comité des travaux historiques et scientifiques. 106312.  
4 «Jacques-Louis David». (Αγγλικά) Benezit Dictionary of Artists. 2006. B00047299. 
ISBN-13 978-0-19-977378-7.  
5 (Αγγλικά) SNAC. w62z1997. Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
6 (Αγγλικά) Find A Grave. 3712. Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
7 (Αγγλικά) Find A Grave. 7849. Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
8 (Γαλλικά) Biographie Nationale de Belgique. Βρυξέλλες. 1866. louis-david. 
Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
9 (Γερμανικά) Brockhaus Enzyklopädie. david-jacques-louis. Ανακτήθηκε στις 
9  Οκτωβρίου 2017.  
10 Γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη, Κρατική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου, Βαυαρική 
Κρατική Βιβλιοθήκη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας: Gemeinsame Normdatei. 
Ανακτήθηκε στις 11  Δεκεμβρίου 2014.  
11 KNAW Past Members. PE00004767. Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
12 doc.patrimoine.brussels/REGISTRE/AG/013_004.pdf.  
13 artist list of the National Museum of Sweden. 12  Φεβρουαρίου 2016. 

http://www.artcyclopedia.com/artists/david_jacques-louis.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://www.worldcat.org/identities/lccn-n50-035639
https://el.wikipedia.org/wiki/Virtual_International_Authority_File
https://viaf.org/viaf/66575297
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://catalogue.nlg.gr/Authority/Record?id=au.133832
https://el.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress_Control_Number
http://id.loc.gov/authorities/names/n50035639
https://el.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Name_Identifier
http://isni.org/0000000121374173
https://el.wikipedia.org/wiki/Integrated_Authority_File
http://d-nb.info/gnd/118523945
https://el.wikipedia.org/wiki/LIBRIS
https://libris.kb.se/auth/183464
https://el.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_universitaire_de_documentation
http://www.idref.fr/034492771
https://el.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125243831
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb125243831
https://el.wikipedia.org/wiki/Biografisch_Portaal
http://www.biografischportaal.nl/en/persoon/85768976
https://el.wikipedia.org/wiki/Union_List_of_Artist_Names
https://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&nation=&subjectid=500115221
https://el.wikipedia.org/wiki/MusicBrainz
https://musicbrainz.org/artist/2eb0212f-d9db-4a68-827e-dcf3fd74e97b
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://nla.gov.au/anbd.aut-an35033606
https://el.wikipedia.org/wiki/National_Diet_Library
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00437288
https://el.wikipedia.org/wiki/National_Library_of_the_Czech_Republic
http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=ola2002113722&CON_LNG=ENG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_L%C3%A9onore
https://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=COTE&VALUE_1=LH/673/3
https://el.wikipedia.org/wiki/Istituto_Centrale_per_il_Catalogo_Unico
http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/scheda_authority.jsp?bid=IT/ICCU/CFIV/056143
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX957053
https://el.wikipedia.org/wiki/CiNii
http://ci.nii.ac.jp/author/DA02198328?l=en
https://el.wikipedia.org/wiki/KulturNav
http://kulturnav.org/language/en/d4fa3e04-e6b2-4ea0-be1d-d67d48ef79e1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://rkd.nl/en/explore/artists/20163
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David
https://nl.wikipedia.org/wiki/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_GNU
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques-Louis_David&action=history
https://www.wikidata.org/wiki/Q17299517
https://rkd.nl/explore/artists/20163
http://www.biografischportaal.nl/persoon/85768976
https://el.wikipedia.org/wiki/Biografisch_Portaal
http://www.biografischportaal.nl/persoon/85768976
http://cths.fr/an/prosopo.php?id=106312
https://www.wikidata.org/wiki/Q2985434
http://cths.fr/an/prosopo.php?id=106312
http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/benz/9780199773787.article.B00047299
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q24255573
http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/benz/9780199773787.article.B00047299
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/978-0-19-977378-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q29861311
https://snaccooperative.org/ark:/99166/w62z1997
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q63056
https://www.findagrave.com/memorial/3712
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q63056
https://www.findagrave.com/memorial/7849
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q2728291
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://www.academieroyale.be/fr/la-biographie-nationale-personnalites-detail/personnalites/louis-david/Vrai/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q237227
https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/david-jacques-louis
https://www.wikidata.org/wiki/Q27302
https://www.wikidata.org/wiki/Q170109
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q304037
https://el.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Normdatei
https://www.wikidata.org/wiki/Q21491701
http://www.dwc.knaw.nl/biografie/pmknaw/?pagetype=authorDetail&aId=PE00004767
http://doc.patrimoine.brussels/REGISTRE/AG/013_004.pdf
https://www.wikidata.org/wiki/Q22681075
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14 kulturnav.org/d4fa3e04-e6b2-4ea0-be1d-d67d48ef79e1. Ανακτήθηκε στις 27 
Φεβρουαρίου 2016.  
15 (Αγγλικά) Union List of Artist Names. 26  Ιανουαρίου 2018. 500115221. 
Ανακτήθηκε στις 14  Μαΐου 2019.  
 
Κατηγορία: 
  
Γάλλοι ζωγράφοι 

 
 

Παράθεμα 11 
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν  

 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 
Ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (γερμανικά: Ludwig van 
Beethoven, προφορά: ˈluːtvɪç fan ˈbeːthoːfn̩, 
γεννημένος 17 Δεκεμβρίου 1770 - 26 Μαρτίου 1827) 
ήταν Γερμανός συνθέτης και πιανίστας της κλασικής 
μουσικής. Πρόκειται για την κυριότερη φιγούρα της 
μετάβασης της κλασικής εποχής στον ρομαντισμό, 
και μέχρι σήμερα θεωρείται ως ένας από τους 
σπουδαιότερους συνθέτες όλων των εποχών. Μερικές 
από τις γνωστότερες συνθέσεις του περιέχουν 9 
συμφωνίες, 5 κονσέρτα για πιάνο, 1 κονσέρτο για 
βιολί, 32 σονάτες για πιάνο, 16 κουαρτέτα εγχόρδων, 
μία λειτουργία, τη Missa solemnis καθώς και μία 
όπερα, τη Φιντέλιο. Η καριέρα του ως συνθέτης 
χωρίζεται διακριτά σε τρεις περιόδους, την πρώιμη, τη 
μέση και την τελευταία. Η πρώτη τελειώνει περίπου το 1802, η μέση διαρκεί από το 
1802 έως και το 1812, ενώ η τελευταία αρχίζει το 1812 και τελειώνει το 1827, όπου 
και πέθανε. […] 
 
Πρώτη περίοδος 
 

 Τις πρώτες σονάτες που συνέθεσε ο Μπετόβεν 
τις αφιέρωσε στον Χάιντν, που αποτέλεσε και 
το σημαντικότερο δάσκαλό του. Οι σονάτες 
αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
ομοιότητες με αντίστοιχες συνθέσεις του 
Χάιντν. Η σημαντικότερη ίσως από αυτές είναι 
η Παθητική (op. 13). Άλλες εμφανείς 
επιδράσεις είναι ο Μότσαρτ, ο Μούτσιο 
Κλεμέντι (Muzio Clementi) και ο Γιαν 
Ντούσεκ (Jan Dussek). Τον Απρίλιο του 1800, 
ο Μπετόβεν παρουσίασε την 1η Συμφωνία και 
δύο   χρόνια   αργότερα   τη   2η   Συμφωνία.   Η  

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν  

Χειρόγραφη παρτιτούρα του 
Μπετόβεν (Σονάτα op. 109) 

http://kulturnav.org/d4fa3e04-e6b2-4ea0-be1d-d67d48ef79e1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Union_List_of_Artist_Names
https://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&nation=&subjectid=500115221
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%A6%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/Missa_solemnis_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%82_%CE%93%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B5%CF%86_%CE%A7%CE%AC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1800
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πρώτη ακολουθεί περισσότερο τα κλασικά πρότυπα, ενώ η δεύτερη χαρακτηρίζεται 
από περισσότερες καινοτομίες, κυρίως ως προς τη δομή της. Τα πρώτα έργα του 
Μπετόβεν διακρίνονται γενικά από συχνές εναλλαγές στη δυναμική και έντονες 
αντιθέσεις ή εξάρσεις. Στην πρώτη περίοδο ανήκουν επιπλέον τα έξι πρώτα κουαρτέτα 
εγχόρδων (op. 18) και τα δύο πρώτα κοντσέρτα για πιάνο.  
 
Δεύτερη περίοδος 
 
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης δημιουργικής περιόδου του, ο Μπετόβεν έχει 
αναγνωριστεί σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη ως συνθέτης και πιανίστας. 
Παράλληλα αναπτύσσει ένα περισσότερο προσωπικό ύφος, το οποίο 
χαρακτηρίζεται συχνά ως "ηρωικό". Η περίοδος αυτή ξεκινά με την 3η Συμφωνία 
(ή Ηρωική Συμφωνία), η οποία είναι πολύ μεγάλη σε διαστάσεις για τα πρότυπα 
της εποχής και χαρακτηρίζεται από αρκετές παρεκτροπές από την κλασική δομή 
των συμφωνιών. Το δεύτερο μέρος (Πένθιμο Εμβατήριο) έχει εμβατηριακό 
χαρακτήρα και θεωρείται αναφορά στη Γαλλική Επανάσταση. Αφιερώθηκε 
αρχικά στον Ναπολέοντα Α΄ Βοναπάρτη.  
 

 
Η Συμφωνία αρ. 3 του Μπετόβεν συνδέεται στενά με το όνομα του Ναπολέοντα. 
Θαυμαστής του Γάλλου στρατηγού, τον οποίο θεωρούσε ενσαρκωτή των 
ιδανικών της Γαλλικής Επανάστασης και απελευθερωτή των λαών, ο Μπετόβεν 
του αφιέρωσε την 3η Συμφωνία του, η οποία θα έπαιρνε τον τίτλο «Βοναπάρτης». 

Το εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης, με την αφιέρωση στον Ναπολέοντα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
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Το έργο συμπληρώθηκε τα έτη 1803 - 1804. Στις 18 Μαΐου 1804, όμως, ο 
Ναπολέοντας στέφθηκε αυτοκράτορας. Το νέο έφθασε στη Βιέννη λίγο αργότερα. 
Ο Μπετόβεν το έμαθε από τον μαθητή του, Φέρντιναντ Ρις. Ο θαυμασμός που 
έγινε θυμός 
 
Όπως ο ίδιος ο Ρις διηγείται στις «Βιογραφικές σημειώσεις» του, ο Μπετόβεν, 
ένθερμος οπαδός των δημοκρατικών ιδεών, έγινε έξαλλος. «Κι αυτός δεν είναι 
παρά ένας κοινός θνητός» είπε, κι έσκισε το εξώφυλλο του χειρογράφου της 
Συμφωνίας, όπου ήταν γραμμένη η αφιέρωση προς τον Ναπολέοντα. Όταν 
τυπώθηκε η Συμφωνία, είχε τον τίτλο «Συμφωνία ηρωική στη μνήμη ενός 
μεγάλου ανθρώπου». Τελικά, αφιερώθηκε στον πρίγκιπα Λόμπκοβιτς, τον 
αριστοκράτη μαικήνα του Μπετόβεν. […] 
 
Τρίτη περίοδος 
 
9η Συμφωνία — Ωδή στη Χαρά 
 
Το 1816, το προχωρημένο στάδιο απώλειας ακοής του Μπετόβεν αναγκάζει το 
συνθέτη να αποσυρθεί από πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι συνθέσεις αυτής της 
περιόδου είναι μεγαλοπρεπείς, με μεγαλύτερο πνευματικό βάθος, ενώ η δομή τους 
θεωρείται γενικά πιο αφηρημένη και ασαφής. Στα τελευταία έργα του, ο Μπετόβεν 
χρησιμοποίησε επίσης πολύ συχνά το στοιχείο των παραλλαγών. Οι παραλλαγές 
Diabelli θεωρούνται από τα σημαντικότερα έργα αυτού του είδους και αποτέλεσαν 
σημείο αναφοράς για αρκετά έργα της Ρομαντικής Περιόδου.  
 
Η τρίτη δημιουργική περίοδος χαρακτηρίζεται από την ολοκλήρωση της 9ης 
Συμφωνίας, η οποία παρουσιάστηκε δημόσια το Μάιο του 1824. Αναφέρεται πως ο 
Μπετόβεν, που φαινομενικά διηύθυνε το έργο, δεν ήταν σε θέση να ακούσει τα 
χειροκροτήματα του πλήθους και χρειάστηκε να τον στρέψει προς το κοινό για 
υπόκλιση μία από τις σολίστ. Στην 9η Συμφωνία υπάρχει ένα στοιχείο καινοτομίας, 
που είναι η χρήση χορωδίας και τεσσάρων μονωδών στη μελοποίηση του ποιήματος 
Ωδή στη Χαρά του Σίλερ (Shiller). Θεωρείται ως σήμερα ένα από τα αριστουργήματα 
στην ιστορία της μουσικής αν και, σε ορισμένα σημεία, ο συνθέτης έχει (πιθανόν λόγω 
της κώφωσής του) γράψει για ορισμένα όργανα (όπως το κόρνο) νότες που δεν τις 
διαθέτουν. Άλλα έργα που ανήκουν στην τελευταία περίοδο δημιουργίας του 
Μπετόβεν είναι τα τελευταία έξι κουαρτέτα εγχόρδων, οι τελευταίες έξι σονάτες για 
πιάνο, καθώς και η Missa Solemnis (Επίσημη Λειτουργία), έργο θρησκευτικής 
αντιστικτικής μουσικής.  
 
Πηγή1:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF
%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF
%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD και  
Πηγή 2:. https://m.naftemporiki.gr/story/816436 

https://el.wikipedia.org/wiki/9%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/1816
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1824
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD
https://m.naftemporiki.gr/story/816436


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 182 

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία (ενδεικτικά) 

1. Πέτερ Βάις, Η Δολοφονία του Μαρά, Εκδόσεις Δωδώνη, μτφρ. 
Μάριος Πλωρίτης 

2. ιστοριογραφικες αποψεις για τη γαλλικη επανασταση  

3.  https://sites.google.com/site/gallikiepanastasi/2g-ta-aitia-tes-
gallikes-epanastases  

4. https://www.cnn.gr/style/politismos/gallery/676/perissotera-
apo-14-000-arxeia-tis-gallikis-epanastasis-gia-oloys-online 

5. https://www.youtube.com/watch?v=ps5c3bs_1Y8  

6. https://frapress.gr/2016/04/istorika-afieromata-galliki-
epanastasi/3/ 

7.  https://peopleandideas.gr/2014/02/13/french-revolution-
digital-archive/  

8. https://el.wikipedia.org/wiki/Χρονολόγιο_της_Γαλλικής_Επαν
άστασης 

9. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
C105/65/516,1886/ 

10. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
B131/756/4976,22685/   

11. https://www.alfavita.gr/koinonia/97788_san-simera-
gennithike-o-igetis-ton-iakobinon-mrobespieros  

12. https://theartofcrime.gr/%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE
%AF%CE%BD%CF%84-%CE%BF-
%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC/  

13. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4
%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%
CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE
%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82 

14. https://en.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%A9galit
%C3%A9,_fraternit%C3%A9  

15. https://capartennews.wordpress.com/2015/01/23/liberte-
egalite-fraternite-histoire-dune-devise-souvent-rejetee-et-
longtemps-critiquee/ 

16. https://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2012/07/22/le-destin-
revolutionnaire-de-simone-evrard  

17. https://www.paron.gr/2019/04/25/ta-pathi-ta-septa/ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjL492T6d_mAhVAxMQBHX7HBrsQFjADegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.uth.gr%2Ftovima%2F61%2F2.Exarchou.doc&usg=AOvVaw2U6ZWSoGSU3Vd5MHo3riTO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjL492T6d_mAhVAxMQBHX7HBrsQFjADegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.uth.gr%2Ftovima%2F61%2F2.Exarchou.doc&usg=AOvVaw2U6ZWSoGSU3Vd5MHo3riTO
https://sites.google.com/site/gallikiepanastasi/2g-ta-aitia-tes-gallikes-epanastases
https://sites.google.com/site/gallikiepanastasi/2g-ta-aitia-tes-gallikes-epanastases
https://www.cnn.gr/style/politismos/gallery/676/perissotera-apo-14-000-arxeia-tis-gallikis-epanastasis-gia-oloys-online
https://www.cnn.gr/style/politismos/gallery/676/perissotera-apo-14-000-arxeia-tis-gallikis-epanastasis-gia-oloys-online
https://www.youtube.com/watch?v=ps5c3bs_1Y8
https://frapress.gr/2016/04/istorika-afieromata-galliki-epanastasi/3/
https://frapress.gr/2016/04/istorika-afieromata-galliki-epanastasi/3/
https://peopleandideas.gr/2014/02/13/french-revolution-digital-archive/
https://peopleandideas.gr/2014/02/13/french-revolution-digital-archive/
https://el.wikipedia.org/wiki/Χρονολόγιο_της_Γαλλικής_Επανάστασης
https://el.wikipedia.org/wiki/Χρονολόγιο_της_Γαλλικής_Επανάστασης
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/65/516,1886/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/65/516,1886/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4976,22685/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4976,22685/
https://www.alfavita.gr/koinonia/97788_san-simera-gennithike-o-igetis-ton-iakobinon-mrobespieros
https://www.alfavita.gr/koinonia/97788_san-simera-gennithike-o-igetis-ton-iakobinon-mrobespieros
https://theartofcrime.gr/%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84-%CE%BF-%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC/
https://theartofcrime.gr/%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84-%CE%BF-%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC/
https://theartofcrime.gr/%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84-%CE%BF-%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC/
https://theartofcrime.gr/%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84-%CE%BF-%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%A9galit%C3%A9,_fraternit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%A9galit%C3%A9,_fraternit%C3%A9
https://capartennews.wordpress.com/2015/01/23/liberte-egalite-fraternite-histoire-dune-devise-souvent-rejetee-et-longtemps-critiquee/
https://capartennews.wordpress.com/2015/01/23/liberte-egalite-fraternite-histoire-dune-devise-souvent-rejetee-et-longtemps-critiquee/
https://capartennews.wordpress.com/2015/01/23/liberte-egalite-fraternite-histoire-dune-devise-souvent-rejetee-et-longtemps-critiquee/
https://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2012/07/22/le-destin-revolutionnaire-de-simone-evrard
https://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2012/07/22/le-destin-revolutionnaire-de-simone-evrard
https://www.paron.gr/2019/04/25/ta-pathi-ta-septa/
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3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: Α2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1β. Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα του διδακτικού έτους  
2019 – 2020 με τίτλο: «Ρωσική Επανάσταση: 

Ήτανε κάποτε η Φάρμα των Ζώων… »  
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         Στην Επανάσταση των εργατών  
         και αγροτών… 
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Περιεχόμενα 

Η Ομάδα «Θεατροϊστορείν ρωσιστί»   ................ σελ. 186-187 

Η Μεθοδολογία σε 11 απλά βήματα  .................... σελ. 188 

Τέχνημα / Πρόγραμμα της 1β Ερ. Δημ. Δραστ.  . σελ. 189-192 

Η Διασκευή / Παρουσίασή μας…  ........................ σελ. 193-208 

Οι διαφάνειες που προβλήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της Παρουσίασης  ................... σελ. 209-218 

Παράθεμα 1  ............................................................ σελ. 219-222 

Παράθεμα 2α  ......................................................... σελ. 223-233 

Παράθεμα 2β  ......................................................... σελ. 234-238 
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Παράθεμα 11  .......................................................... σελ. 330-333 

Παράθεμα 12  .......................................................... σελ. 333-336 

Παράθεμα 13  .......................................................... σελ. 336-347 

Παράθεμα 14  .......................................................... σελ. 347-349 

Παράθεμα 15  .......................................................... σελ. 349-357 

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία (ενδεικτικά)  ....... σελ. 358 
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Η Ομάδα «Θεατροϊστορείν ρωσιστί» 

Οι μαθητές & οι μαθήτριες 

Θανασούλια Σοφία Μαρία (Συντονίστρια) 

Κολλιοπούλου Χριστίνα 

Κίσσας Βασίλειος 

Θανασούλιας Κωνσταντίνος 

Καραγιαλάνη Σοφία  

Κατσαρού Μαρκέλλα Τσαμπίκα (Συντονίστρια) 

Καρδερίνη Αικατερίνη 

Κανελλόπουλος Θεοδόσιος Παναγιώτης 

Κατσάνος Ιάσων 

Θαναηλάκης Γεώργιος 

Καλαντζής Κωνσταντίνος (Συντονιστής) 

Κίντζιος Ιωάννης 

Καράμπελα Χαρίσια 

Καραπατάκης Βασίλειος 

Ζαντιώτη Μαρία  

Ζαρκάδα Ειρήνη 

Μέλη της Ομάδας 

«Μωβ ρόδα» 
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Κάνης Στυλιανός (Συντονιστής) 

Εσταθίου Ιωάννης Μάριος  

Θεοδώρου Μαρία Ρουμπίνη  

Καλογιάννης Δημήτριος 

Καραγκιόζογλου Ελευθέριος 

Η καθηγήτρια 

Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 
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Η Μεθοδολογία σε 11 απλά βήματα 

1. Συλλογή υλικού από το διαδίκτυο σχετικού με το θέμα από 
τις Ομάδες. 

2. Ταξινόμηση του υλικού με βάση τα υποθέματα (το γεγονός, 
οι πρωταγωνιστές, οι ερμηνείες). 

3. Ανάγνωση της νουβέλας του Όργουελ. 

4. Σχεδιασμός από την Ολομέλεια των αξόνων της θεατρικής 
διασκευής. 

5. Εντοπισμός των κατάλληλων για διασκευή στοιχείων του 
λογοτεχικού κειμένου. 

6. Οριστικοποίηση του κειμένου της θεατρικής διασκευής. 

7. Δημιουργία από τις Ομάδες των είκοσι (20) σχετικών με 
την Παρουσίαση διαφανειών power point.  

8. Δημιουργία του Προγράμματος – Τεχνήματος της 1β 
Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας. 

9. Πρόβες της θεατρικής διασκευής από τα μέλη της Ομάδας 
«Μωβ ρόδα». 

10. Σύνθεση από τις Ομάδες του παραδοτέου. 

11. Συγγραφή της 1β Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριό-
τητας. 
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3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

«Ήτανε κάποτε η Φάρμα των Ζώων… »  
 

Πορτρέτο του George Orwell από τον Ralph Steadman 
 

Δευτέρα, 09-12-2019, στην αίθουσα Α2 στον 2ο όροφο του Σχολείου 

& ώρα 12:45 (Διεύθυνση: Σατωβριάνδου και Αφροδίτης) 
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Στα πλαίσια της πραγματοποίησης της 1β Ερευνητικής 
Δημιουργικής Δραστηριότητας 2019 – 2020, η Ομάδα «Μωβ 
ρόδα» παρουσιάζει τα θεατρικά της δρώμενα σε διασκευή 
της Ομάδας «Θεατροϊστορείν Ρωσιστί» υπό τον τίτλο: 
«Ήτανε κάποτε η Φάρμα των Ζώων… » 

Γιατί το Θέατρο είναι πράξη κατεξοχήν πολιτική. 

Στην Παρουσίαση παίρνουν μέρος οι εξής μαθητές και 
μαθήτριες της Ομάδας «Μωβ Ρόδα»: 

Κολλιοπούλου Χριστίνα (Στρατηγός) 
Κίσσας Βασίλειος (Ναπολέων) 
Θανασούλια Σοφία Μαρία (Φωνακλού) 
Θανασούλιας Κωνσταντίνος (Μπόξερ) 
Κατσαρού Μαρκέλλα Τσαμπίκα (Χιονομπαλού) 
Κατσάνος Ιάσων, Κίντζιος Ιωάννης (δύο Σκυλιά) 
Ζαντιώτη Μαρία, Ζαρκάδα Ειρήνη, Καραγιαλάνη Σοφία 
(τρία νεαρά Γουρούνια) 
Καράμπελα Χαρίσια, Καραπατάκης Βασίλειος (Πρόβατα) 
Καρδερίνη Αικατερίνη (Κλόβερ) 
Καλαντζής Κωνσταντίνος (Βενιαμίν) 
Κανελλόπουλος Θεοδόσιος Παναγιώτης, Θαναηλάκης Γεώρ-
γιος (δύο άλλα Ζώα) 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 
 

 
Η Παρουσίαση επενδύεται μουσικά από την Symfony No 10 Op. 93 
(1953) / Karajian (live) – (https://www.youtube.com/watch?v=lj54wLf2W0E) 
του Dmitri Shostakovich, ενώ κατά τη διάρκεια της προβάλλονται 
είκοσι (20) διαφάνειες Power Point. 

https://www.youtube.com/watch?v=lj54wLf2W0E
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Η εικονογράφηση της Φάρμας των Ζώων 
από τον Ralph Steadman   

 
Το 1995, πάνω από είκοσι χρόνια μετά τις εκκεντρικές 
εικονογραφήσεις για την “Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων”, 
ο γελοιογράφος Ralph Steadman, καταπιάστηκε με ένα από 
τα θηρία της Λογοτεχνίας, ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία 
όλων των εποχών, τη Φάρμα των Ζώων του Τζωρτζ Όργουελ. 
 
Για να τιμήσει την 50η επέτειο της πρώτης αμερικάνικης 
έκδοσης του αριστουργηματικού βιβλίου του Όργουελ, που 
μέχρι στιγμής έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα σε 
ολόκληρο τον κόσμο σε περισσότερες από 70 χώρες, ο 
καλλιτέχνης παρουσίασε μία ειδική έκδοση με τίτλο “Animal 
Farm: A Fairy Story”. (https://www.koutipandoras.gr/article/mia-

ekplhktikh-eikonografhsh-gia-th-farma-twn-zwwn-toy-orgoyel-fwto) 

 

Ralph Idris Steadman 

(https://en.wikipedia.org/wiki/R
alph_Steadman ) 

https://www.koutipandoras.gr/article/mia-ekplhktikh-eikonografhsh-gia-th-farma-twn-zwwn-toy-orgoyel-fwto
https://www.koutipandoras.gr/article/mia-ekplhktikh-eikonografhsh-gia-th-farma-twn-zwwn-toy-orgoyel-fwto
https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Steadman
https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Steadman


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 192 

Λίγα λόγια για το έργο 

«Η Φάρμα των Ζώων» είναι νουβέλα του Βρετανού 

συγγραφέα Τζωρτζ Όργουελ. Πρόκειται για μια αλληγορική 

πολιτική σάτιρα, όπου οι πρωταγωνιστές του έργου είναι τα 

ζώα μιας φάρμας. Τα ζώα ξεσηκώνονται κατά του αφέντη 

τους, κυρίου Τζόουνς, και αναλαμβάνουν την διαχείριση της 

φάρμας με σκοπό να την κάνουν πρότυπο αγροτικής 

διαχείρισης… όμως το τελικό σύνθημα είναι: “Όλα τα ζώα 

είναι ίσα, αλλά μερικά είναι πιο ίσα από τα άλλα”. “Η Φάρμα 

των Ζώων” σατιρίζει τη ρωσική επανάσταση του 1917 και 

στη συνέχεια τη σταλινική εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Ο 

Τζωρτζ Όργουελ εξέδωσε με δυσκολία το βιβλίο του, καθώς 

αρχικά απορρίφθηκε από εκδοτικούς οίκους. Η πολεμική 

συμμαχία Δύσης και Σοβιετικής Ένωσης κατά των 

ναζιστικών δυνάμεων βρισκόταν στο αποκορύφωμά της και 

ο Στάλιν έχαιρε εκτίμησης τόσο από τους Άγγλους όσο και 

από τους Αμερικανούς εκδότες. Τελικά, το βιβλίο εκδόθηκε 

το 1945, τέσσερα χρόνια πριν από το «Nineteen Eighty-Four 

(1984)» και μόνο μετά από αυτό, «Η Φάρμα των Ζώων» έγινε 

ευρέως γνωστή. 

Πηγή: https://www.ebooks4greeks.gr/h-farma-twn-zoon-george-orwell  

https://www.ebooks4greeks.gr/tag/%cf%84%ce%b6%cf%89%cf%81%cf%84%ce%b6-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%b5%ce%bb
https://www.ebooks4greeks.gr/1984-%CF%84%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB
https://www.ebooks4greeks.gr/1984-%CF%84%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB
https://www.ebooks4greeks.gr/h-farma-twn-zoon-george-orwell
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Η Διασκευή – Παρουσίασή μας με τίτλο 
«Ήτανε κάποτε η Φάρμα των Ζώων… »  

Σκηνή 1. Το όνειρο της Στρατηγού. 1η διαφάνεια 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Στρατηγός (βραβευμένο με το λευκό μετάλλιο θηλυκό 
γουρούνι), Ναπολέων, τα Ζώα της φάρμας ΜΑΝΟΡ. 

Στρατηγός: Είμαστε όλοι εδώ;   
Όλοι: Ναι. 2η διαφάνεια  
Στρατηγός: Σύντροφοι, σας κάλεσα τούτη τη νύχτα στο στάβλο, για να 
ακούσετε το παράξενο όνειρο που είδα χθες βράδυ. Θα σας πω αργότερα 
γι’ αυτό. Τώρα, έχω κάτι άλλο να σας πω. Δεν νομίζω, Σύντροφοι, ότι θα 
είμαι μαζί σας για πολύ καιρό ακόμη, και, πριν πεθάνω, αισθάνομαι 
καθήκον μου να σας μεταδώσω το νόημα της ζωής πάνω στη γη, που 
κατάλαβα τόσο καλά, όσο όποιο άλλο Ζώο. Λοιπόν, Σύντροφοι, ποιο είναι 
το νόημα της ζωής που ζούμε; Σκλαβιά και εξαθλίωση. Γεννιόμαστε για 
να δουλεύουμε, τρώγοντας όσο χρειάζεται για ν’ αντέχουμε να δουλεύ-
ουμε, και όταν παύουμε να είμαστε χρήσιμοι, μας σφαγιάζουν με τον 
χειρότερο τρόπο. Κανένα Ζώο στην Αγγλία δεν ξέρει τι θα πει ευτυχία και 
απόλαυση ύστερα από τον πρώτο, το πολύ, χρόνο της ζωής του. Κανένα 
Ζώο στην Αγγλία δεν είναι λεύτερο. Αλλά γιατί η ζωή των Ζώων είναι 
έτσι; Μήπως είναι φυσικός νόμος, ή μήπως η γη μας είναι φτωχή και δεν 
μπορεί να μας προσφέρει μια αξιοπρεπή ζωή; Όχι βέβαια… Η δυστυχία 
μας δεν οφείλεται σε κανένα φυσικό νόμο, και η γη της Αγγλίας θα 
μπορούσε να προσφέρει άφθονη τροφή σε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό 
Ζώων, από αυτά που τώρα την κατοικούν. 3η διαφάνεια Για ποιο λόγο, 
λοιπόν, ζούμε κάτω από τόσο άθλιες συνθήκες; Επειδή τα προϊόντα τής 
εργασίας μας τα κλέβουν οι Άνθρωποι. Η απάντηση σε όλα μας τα 
προβλήματα είναι με δυο λέξεις “ο Άνθρωπος”. Ο Άνθρωπος είναι ο μόνος 
πραγματικός εχθρός μας. Μόνο αν ξεφορτωθούμε τον Άνθρωπο, θα 
γίνουμε πλούσιοι κι ελεύθεροι. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε; Να 
ανατρέψουμε την ανθρώπινη ράτσα! Αυτό είναι το μήνυμά μου, 
Σύντροφοι: Επανάσταση! Δεν ξέρω πότε θα γίνει, αλλά πρέπει να γίνει 
σκοπός όχι μόνο της δικής μας ζωής, αλλά και των επερχόμενων, ώστε να 
αγωνιστούν μέχρι την τελική νίκη. Μείνετε ακλόνητοι στην απόφασή μας, 
Σύντροφοι.   Ποτέ   μην   πιστέψετε   ότι  Άνθρωποι  και  Ζώα  έχουν  κοινά 
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συμφέροντα. Ο Άνθρωπος δεν εξυπηρετεί, παρά μόνο τα δικά του 
συμφέροντα. Ανάμεσα στα Ζώα πρέπει να επικρατεί απόλυτη ενότητα και 
συμπαράσταση στον αγώνα. Όλοι οι Άνθρωποι είναι εχθροί μας. Όλα τα 
Ζώα είναι Σύντροφοι.    
Ναπολέων: Και τα άγρια Ζώα; Οι αρουραίοι και τ’ αγριοκούνελα;   
Στρατηγός: Σύντροφοι, υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα, που πρέπει να 
ρυθμιστεί: τα άγρια Ζώα, όπως οι Ποντικοί και τ’ Αγριοκούνελα, είναι 
φίλοι ή εχθροί; Ας ψηφίσουμε… Είναι οι Αρουραίοι Σύντροφοί μας; (Όλα 
τα Ζώα ψηφίζουν «ναι», σηκώνοντας το μπροστινό τους πόδι.)   
Στρατηγός: Ναι, λοιπόν, είναι φίλοι. Λίγα έχω να πω ακόμη. Να θυμάστε 
ότι κάθε δίποδο είναι εχθρός. Ό,τι έχει τέσσερα πόδια ή φτερά είναι φίλος. 
Και να θυμάστε επίσης, ότι στον αγώνα μας ενάντια στον Άνθρωπο, δεν 
πρέπει να ξεπέσουμε στην κατάντια του. Όλες οι συνήθειες του Ανθρώπου 
είναι αμαρτωλές. Και, πάνω απ’ όλα, δεν πρέπει ποτέ κανένα Ζώο να 
ασκήσει τυραννία σε πλάσματα του είδους του. Αδύναμοι ή δυνατοί, 
έξυπνοι ή απλοϊκοί, είμαστε όλοι αδέρφια. Κανένα Ζώο δεν πρέπει ποτέ 
να σκοτώσει άλλο Ζώο. Όλα τα Ζώα είναι ίσα μεταξύ τους. Και τώρα, 
Σύντροφοι, θα σας μιλήσω για το χθεσινό μου όνειρο. Δεν μπορώ να σας 
το περιγράψω. Ήταν ένα όραμα της γης, όπως θα είναι όταν εξαφανιστεί 
ο Άνθρωπος. Μου θύμισε ένα παλιό τραγούδι… Θα σας τραγουδήσω αυτό 
το τραγούδι τώρα, Σύντροφοι: 4η διαφάνεια «Ζώα της Αγγλίας και της 
Ιρλανδίας / Ζώα κάθε γης και κάθε ηπείρου // ακούστε τα λόγια παλιάς 
προφητείας / για μια εποχή του ονείρου // Αργά ή γρήγορα θα ’ρθει μια μέρα 
/ που ο τύραννος Άνθρωπος θ’ ανατραπεί // και της Αγγλίας τη γόνιμη γη / 
θα βόσκουνε Ζώα πέρα ως πέρα. // Οι χαλκάδες θα πέσουν απ’ τα 
ρουθούνια / κι από τις πλάτες μας οι σέλες // θε να σκουριάσουνε και τα 
σπιρούνια / και τα μαστίγια να κάνουν γκέλες. // Πλούσιοι θα ’μαστε όσο 
ποτέ / κριθάρι και στάρι, σανό και χορτάρι // και κάθε νόστιμο πια μεζέ / θ’ 
απλώνει ο καθένας μας να πάρει. // Τα χωράφια θα ’ναι πιο φωτερά / και 
πιο καθαρά θα γενούν τα νερά // κι η αύρα πιο γλυκιά θα φυσά / τη μέρα 
που θα ’ρθει η λευτεριά. // Ζώα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας / Ζώα κάθε 
γης και κάθε ηπείρου // τα λόγια ετούτης της προφητείας / να τα διαδώστε 
ως την άκρη τ’ απείρου».[1] Και τώρα Σύντροφοι, ώρα να διαλυθούμε, 
πριν ξυπνήσει ο Τζόουνς με τους Ανθρώπους του… 5η διαφάνεια 
 

ΣΚΟΤΑΔΙ  
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Σκηνή 2. Η Επανάσταση των ζώων και οι εντολές του Ζωισμού. 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Φωνακλού, Μπόξερ, τα Ζώα της Φάρμας. 

Φωνακλού: Σύντροφοι, τρεις μήνες μετά την Επανάστασή μας, εμάς των 
Ζώων, στη Φάρμα μας όλα έχουν αλλάξει. Κρίμα που η Στρατηγός πέθανε 
τρεις μέρες μετά την εξιστόρηση του ονείρου της, 6η διαφάνεια και δεν 
αξιώθηκε να δει τον Τζόουνς και τους Ανθρώπους του να τρέπονται σε 
φυγή, υπό την καθοδήγηση και την οργάνωση τη δική μας, των 
γουρουνιών, που, κατά κοινή ομολογία, είμαστε τα πιο έξυπνα από όλα τα 
Ζώα στη Φάρμα. 7η διαφάνεια Σύντροφοι, εγώ, η Φωνακλού, με τον 
Σύντροφο Ναπολέοντα και τη Συντρόφισσα Χιονομπαλού, μάθαμε γραφή 
κι ανάγνωση και αναπτύξαμε τη διδασκαλία της Στρατηγού σε ένα 
ολοκληρωμένο φιλοσοφικό σύστημα, τον «Ζωισμό», στον οποίο θα 
πρέπει να μυηθείτε όλοι. Στην αυλή της Φάρμας, εμείς τα γουρούνια, 
υψώσαμε μια πράσινη σημαία με μια οπλή και ένα κέρατο, δηλαδή τα 
σύμβολα της Δημοκρατίας των Ζώων, και στην ταμπέλα της κεντρικής 
εισόδου σβήσαμε το «Φάρμα ΜΑΝΟΡ» και γράψαμε «Φάρμα των 
Ζώων». Εν τω μεταξύ, η Συντρόφισσα Χιονομπαλού έγραψε και τις Επτά 
Εντολές τού Ζωισμού στην κάτω μεριά του τοίχου του στάβλου.   
8η διαφάνεια Στις Επτά Εντολές, Σύντροφοι, συνοψίζονται οι 
φιλοσοφικές αρχές του Ζωισμού. Οι Επτά Εντολές αποτελούν 
απαραβίαστο νόμο, που θα ρυθμίζει τη ζωή όλων μας στη Φάρμα. Είναι 
γραμμένες με τόσο μεγάλα γράμματα, που διαβάζονται  από τρία μέτρα 
μακριά. Ακούστε τις! 

ΟΙ ΕΦΤΑ ΕΝΤΟΛΕΣ  

1. Κάθε δίποδο είναι εχθρός. 
2. Κάθε τετράποδο ή ό,τι διαθέτει φτερά είναι φίλος. 

3. Κανένα Ζώο δεν θα φοράει ρούχα.  
4. Κανένα Ζώο δεν θα κοιμάται σε κρεβάτι.  

5. Κανένα Ζώο δεν θα πίνει οινοπνευματώδη ποτά.  
6. Κανένα Ζώο δεν θα σκοτώνει άλλο Ζώο.  

7. Όλα τα Ζώα είναι ίσα. 

Μάθετε να διαβάζετε, σύντροφοι, ώστε να τις μάθετε απ’ έξω. Τα 
σεμινάρια γραφής και ανάγνωσης έχουν ήδη οργανωθεί, σύμφωνα  με  την 
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απόφαση της Συνέλευσής μας. Σύμφωνα με την απόφαση των Συντρόφων 
Ναπολέοντα και Χιονομπαλούς, η Κυριακή καθιερώνεται από σήμερα ως 
μέρα ανάπαυσης από την εργασία, και Συνέλευσης των Ζώων της Φάρμας. 
Μπόξερ: Έχουμε μέρες να πάρουμε μερίδιο απ’ το γάλα και τα μήλα. 
Γιατί; 9η διαφάνεια  
Φωνακλού: Το γάλα και τα μήλα, σύντροφε Μπόξερ, πάνε όλα στα 
Γουρούνια. Μην φανταστείτε ότι αυτό γίνεται από εγωιστικό πνεύμα ή για 
την εξασφάλιση προνομίων. Πολλοί από μας, σιχαινόμαστε το γάλα και 
τα μήλα. Εγώ η ίδια, τα σιχαίνομαι. Μοναδικός σκοπός που παίρνουμε το 
γάλα και τα μήλα, εμείς τα γουρούνια, είναι η διαφύλαξη της υγείας μας, 
διότι, όπως έχει αποδειχτεί επιστημονικά, περιέχουν συστατικά απολύτως 
αναγκαία για τη συντήρηση των χοιρινών. Εμείς τα γουρούνια είμαστε 
διανοητικοί εργάτες. Ολόκληρη η διαχείριση και η οργάνωση της Φάρμας 
εξαρτάται από μας. Μέρα και νύχτα φροντίζουμε για την καλοπέρασή σας. 
Για το δικό σας το καλό, πίνουμε αυτό το γάλα και τρώμε αυτά τα μήλα. 
Ξέρετε τι θα γινόταν, αν αποτυχαίναμε στα καθήκοντά μας; Ο Τζόουνς θα 
ξαναρχόταν! Μάλιστα, ο Τζόουνς θα ξαναγύριζε! Θυμάστε, σύντροφοι, 
τον ηρωισμό όλων των Ζώων, το θάνατο του προβάτου, και τον σοβαρό 
τραυματισμό στην πλάτη της Συντρόφισσας Χιονομπαλούς από τα σκάγια 
τού όπλου τού Τζόουνς, όταν με τους Ανθρώπους του προσπάθησαν να 
επανεγκατασταθούν στη Φάρμα και να μας καθυποτάξουν; Τώρα, το όπλο 
του κ. Τζόουνς στολίζει τον περίβολο της σημαίας σαν κανόνι, και θα 
πυροβολούμε με αυτό δυο φορές το χρόνο, μία στις 12 του Οκτώβρη για 
τη μάχη της Γελαδαυλής, και μία την ημέρα του Μεσοκαλόκαιρου, στην 
επέτειο της Επανάστασης. Έχει κανείς σας αντίρρηση, το γάλα και τα 
μήλα να προορίζονται αποκλειστικά για τα γουρούνια;  
Όλοι: Όχι!  

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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Σκηνή 3. Η πρόταση για ανεμόμυλο και ο διωγμός της Χιονομπαλούς. 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Χιονομπαλού[2], Ναπολέων, δύο Σκυλιά, τρία 
Γουρούνια, δύο Πρόβατα, Φωνακλού[2], Μπόξερ. 10η διαφάνεια 

Χιονομπαλού: Σύντροφοι, στη Συνέλευση αυτής της Κυριακής, θέλω να 
τονίσω ότι οι ζωικές επιτροπές είναι πολύ σημαντικές για το έργο της 
Επανάστασης. Επιτροπή αναμόρφωσης άγριων συντρόφων, σεμινάρια 
γραφής και ανάγνωσης…  
Ναπολέων: Τα ποσοστά επιτυχίας των σεμιναρίων είναι μηδαμινά για τα 
λιγότερο έξυπνα Ζώα!   
Χιονομπαλού: Μα γι’ αυτό πάνω από τις επτά εντολές στον τοίχο του 
στάβλου, γράψαμε το αξίωμα «ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ ΚΑΛΑ – ΔΙΠΟΔΑ 
ΚΑΚΑ», στο οποίο συνοψίζονται οι επτά εντολές.  
Ναπολέων: Η εκπαίδευση των νέων, είναι πολύ πιο σημαντική από το 
καθετί, που μπορεί να γίνει για τους μεγάλους. Εγώ ο ίδιος ασχολήθηκα 
προσωπικά με τα εννιά κουτάβια, που γέννησαν η Μπλιούμπελ και η 
Τζέσι. 11η διαφάνεια  
Χιονομπαλού: Σήμερα, έχω να κάνω την εξής πρόταση. Μετά από 
αυτοψία στην κορυφή του λόφου στο μακρύ λιβάδι, και μελετώντας 
σχετικά, έφτιαξα τα σχέδια ενός ανεμόμυλου, που η κατασκευή του στο 
πιο ψηλό σημείο της Φάρμας, σε ένα χρόνο απ’ ότι υπολογίζω, θα 
ανεβάσει με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος το βιοτικό επίπεδο των 
Ζώων στη Φάρμα.  
Ναπολέων: Όλα αυτά περί ανεμόμυλου είναι μια ανοησία. Εκείνο που 
προέχει, είναι να προμηθευτούμε πυροβόλα όπλα, και να εκπαιδευτούμε 
στη χρήση τους για την άμυνα της Φάρμας, σε κάθε νέα επίθεση των 
Ανθρώπων με σκοπό να την επανακαταλάβουν.  
Χιονομπαλού: Πιο αποτελεσματικό για την άμυνα της Φάρμας είναι να 
στέλνουμε περισσότερα περιστέρια στις άλλες Φάρμες, για να 
ξεσηκώνουν τα ζώα να επαναστατήσουν κι εκεί. 12η διαφάνεια  
Ναπολέων: Μα σε μια νέα επίθεση των Ανθρώπων, πιο οργανωμένη από 
την πρώτη, αν δεν έχουμε τα μέσα να αμυνθούμε, είμαστε καταδικασμένοι 
σε ήττα. Επιπλέον, η μεγάλη ανάγκη προς το παρόν είναι η αύξηση της 
παραγωγής τροφίμων, και αν σπαταλήσουμε χρόνο για την κατασκευή του 
ανεμόμυλου, θα πεθάνουμε όλοι της πείνας. 
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Χιονομπαλού: Πρώτον, αν ξεσπάσουν επαναστάσεις σε όλες τις Φάρμες, 
δεν θα χρειαστεί να αμυνθούμε. Και δεύτερον, σας καλώ να σκεφτείτε τη 
ζωή όλων στη Φάρμα όταν, μετά την κατασκευή του ανεμόμυλου, η βαριά 
δουλειά δεν θα λυγίζει τις πλάτες των Συντρόφων. Όταν λειτουργήσουν 
αλωνιστικές μηχανές, άροτρα, θεριστικά και δεματιστικά μηχανήματα, θα 
εξοικονομηθεί τόση πολλή χειρωνακτική εργασία, ώστε δεν θα χρειάζεται 
να δουλεύουμε περισσότερο από τρεις μέρες την εβδομάδα. Σκεφτείτε, 
Σύντροφοι, και τις ανέσεις, όταν κάθε στάβλος εφοδιαστεί με ηλεκτρικό 
φως, με ζεστό και κρύο νερό, και με ηλεκτρικές θερμάστρες.   
(Ξαφνικά, δύο από τα εννιά Σκυλιά του Ναπολέοντα, επιτίθενται με 
διαθέσεις άγριες σαν λύκοι στη Χιονομπαλού, και παραλίγο να την 
αρπάξουν στα δόντια τους, αλλά αυτή καταφέρνει να ξεγλιστρήσει έξω 
από το φράχτη της Φάρμας. Έπειτα τα Σκυλιά επιστρέφουν, για να 
σταθούν το καθένα δίπλα στον Ναπολέονταμε με τόση αφοσίωση, όπως 
έκαναν παλιά τα Σκυλιά του κ. Τζόουνς.) 13η διαφάνεια  
Ναπολέων: Από σήμερα, οι συνελεύσεις των Κυριακών καταργούνται. 
Για όλα τα προβλήματα, θα αποφασίζει μια επιτροπή γουρουνιών, με 
Πρόεδρο εμένα τον ίδιο. Η επιτροπή θα συνεδριάζει μυστικά, και θ’ 
ανακοινώνει τις αποφάσεις της για τις δουλειές τής εβδομάδας κάθε 
Κυριακή, μετά την έπαρση της σημαίας και το τραγούδισμα του Ύμνου 
των Ζώων. (Ο Ναπολέων αποχωρεί. Τρία νεαρά γουρούνια 
διαμαρτύρονται για την κατάργηση των Συνελεύσεων, αλλά σιωπούν 
από τα άγρια γρυλλίσματα των σκυλιών και την επανάληψη από τα 
πρόβατα του συνθήματος «ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ ΚΑΛΑ – ΔΙΠΟΔΑ ΚΑΚΑ».) 
Φωνακλού: Σύντροφοι, πιστεύω ότι το κάθε ζώο εδώ, εκτιμάει τη θυσία 
του Συντρόφου Ναπολέοντα να πάρει επάνω του κι αυτή την έξτρα 
δουλειά. Δεν πιστεύω να φαντάζεστε, σύντροφοι, ότι η εξουσία είναι μία 
ευχαρίστηση! Το αντίθετο: είναι μια βαριά και μεγάλη ευθύνη. Κανένας 
δεν πιστεύει πιο σταθερά από τον Σύντροφο Ναπολέοντα, ότι όλα τα ζώα 
είναι ίσα. Θα ήταν πολύ ευτυχής, αν σας άφηνε να παίρνετε εσείς τις 
αποφάσεις πάνω σε κάθε πρόβλημα. Αλλά καμιά φορά, σύντροφοι, 
παίρνουμε λαθεμένες αποφάσεις, και τότε τι γίνεται; Σκέφτεστε να 
ψηφίζατε το τρελό σχέδιο της Χιονομπαλούς, μιας κοινής  εγκληματία, για 
τον ανεμόμυλο ή άλλα τέτοια τρελά σχέδια; 14η διαφάνεια  
Μπόξερ: Ναι, αλλά πολέμησε πολύ γενναία στη μάχη της Γελαδαυλής! 
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Φωνακλού: Η γενναιότητα δεν είναι αρκετή, σύντροφε! Η 
νομιμοφροσύνη και η υπακοή είναι πολύ πιο σημαντικά. Πειθαρχία, 
σύντροφοι, σιδερένια πειθαρχία! Αυτό είναι το σύνθημα της ημέρας. Ένα 
λαθεμένο βήμα, και οι Άνθρωποι θα επιστρέψουν στη Φάρμα… δεν 
θέλουμε κάτι τέτοιο… έτσι δεν είναι; 
 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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Σκηνή 4: Η απόφαση για το χτίσιμο του ανεμόμυλου. 

ΠΡΟΣΩΠΑ : Ναπολέων, Φωνακλού, Μπόξερ, τρία Γουρούνια, δύο 
Σκυλιά, Κλόβερ, τα Ζώα της Φάρμας. 

Ναπολέων: Σύντροφοι, σήμερα, τρίτη Κυριακή μετά τη φυγή της  
Χιονομπαλούς, σας ανακοινώνω ότι τελικώς ο ανεμόμυλος θα χτιστεί, και 
το πρόσθετο αυτό έργο θα απαιτήσει πολύ δουλειά. Ίσως, μάλιστα, να 
αποδειχθεί αναγκαία η μείωση των μερίδων του φαγητού. 15η διαφάνεια 
Φωνακλού: Σύντροφοι, ο Σύντροφος Ναπολέων δεν ήταν ποτέ αληθινά 
αντίθετος με την κατασκευή του ανεμόμυλου. Το αντίθετο, ήταν αυτός 
που πρώτος είχε υποστηρίξει το έργο, και τα σχέδιά του τα έκλεψε η 
Χιονομπαλού από τα χαρτιά τού συντρόφου Ναπολέοντα.   
Μπόξερ: Για ποιο λόγο τότε, ο Σύντροφος Ναπολέων είχε δείξει τόση 
αντίθεση για τον ανεμόμυλο, αφού ήταν δικό του δημιούργημα;  
Φωνακλού: Αυτό ήταν το μεγάλο τέχνασμα του Συντρόφου Ναπολέοντα. 
Ο Σύντροφος Ναπολέων προσποιήθηκε ότι εναντιώνεται στην κατασκευή 
του ανεμόμυλου, με σκοπό ν’ απαλλαγούν όλοι από τη Χιονομπαλού, που 
είχε επικίνδυνο χαρακτήρα και ασκούσε κακή επιρροή. Τώρα που η 
Χιονομπαλού έχει βγει από τη μέση, το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς 
την παρέμβασή της. Αυτό ονομάζεται «στρατηγική»! «Στρατηγική», 
σύντροφοι, «στρα-τη-γι-κή»!  
Ναπολέων: Ακόμη σύντροφοι, τούτη την Κυριακή έχω να σας αναγγείλω 
ότι στο εξής, η Φάρμα θα ακολουθήσει νέα πολιτική. Θα συνάψουμε 
εμπορικές σχέσεις με τις γειτονικές Φάρμες των Ανθρώπων, όχι για 
εμπορικούς σκοπούς, αλλά για την απόκτηση μερικών υλικών που τα 
έχουμε απόλυτη ανάγκη. (Ο Ναπολέων αποχωρεί. Τα τρία νεαρά 
Γουρούνια που είχαν διαμαρτυρηθεί όταν ο Ναπολέων είχε καταργήσει 
τα Συμβούλια, ύψωσαν πάλι δειλά τις φωνές τους, αλλά υποχρεώθηκαν 
να σωπάσουν από τα γρυλλίσματα των Σκυλιών.) 16η διαφάνεια  
Φωνακλού: Σύντροφοι, η απόφαση ενάντια στο εμπόριο και στη χρήση 
χρημάτων δεν έχει ψηφιστεί ποτέ, ούτε καν προταθεί. Πρόκειται σίγουρα 
για κάποιο απολύτως φανταστικό αξίωμα, που δημιουργήθηκε από τα 
ψέματα που κυκλοφορούσε επίτηδες η Χιονομπαλού. Υπάρχει πουθενά 
κάποιο ντοκουμέντο σχετικά με αυτή την απόφαση; Έχει γραφτεί σε 
τίποτα πρακτικά;  Σύντροφοι,  είναι  απολύτως  απαραίτητο  τα  γουρούνια,  



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 201 

που αποτελούν τους εγκεφάλους του αγροκτήματος, να έχουν ένα ήσυχο 
μέρος για να εργάζονται. Γι’ αυτό μετακομίσαμε στο σπίτι της Φάρμας. 
Ταιριάζει ακόμη πιο πολύ στην αξιοπρέπεια του Αρχηγού μας να μένει σε 
σπίτι, παρά σε χοιροστάσιο. Όσο για τη συνήθειά μας να κοιμόμαστε σε 
κρεβάτια, υπάρχει κανονισμός που απαγορεύει τα κρεβάτια;   
Κλόβερ: Η τέταρτη εντολή λέει «Κανένα Ζώο να μην κοιμάται σε 
κρεβάτι».  
Φωνακλού: “…με σεντόνια”, συντρόφισσα, “με σεντόνια”, που είναι 
ανθρώπινη εφεύρεση. Δεν θυμάσαι ολόκληρη την εντολή. Ξαναδιάβασέ 
την! «Κανένα Ζώο να μην κοιμάται σε κρεβάτι με σεντόνια». Λοιπόν, 
σύντροφοι, αφαιρέσαμε τα σεντόνια από τα κρεβάτια του σπιτιού και 
κοιμόμαστε ανάμεσα στις κουβέρτες. Και είναι πολύ άνετα κρεβάτια, 
αλλά όχι περισσότερο από όσο χρειαζόμαστε εμείς τα χοιρινά, για τη 
διανοητική εργασία που εκτελούμε ετούτη την εποχή. Δεν θα θέλατε να 
είμαστε τόσο κουρασμένοι, που να μην μπορούμε να εκτελούμε τα 
καθήκοντά μας, έτσι δεν είναι σύντροφοι; Ποιος από σας θα ήθελε να 
ξαναγυρίσει εδώ ο Τζόουνς;   
Όλοι: Κανείς! 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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Σκηνή 5. Το γκρέμισμα του ανεμόμυλου – Κηρύσσεται προδότρα η 
Χιονομπαλού 

17η διαφάνεια 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Φωνακλού, Ναπολέων, Μπόξερ. 

Φωνακλού: Σύντροφοι, το προηγούμενο βράδυ του Σαββάτου γίνατε 
μάρτυρες μιας εγκληματικής προδοσίας. Ο ανεμόμυλος που είχε 
ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ, μετά από τόσο σκληρή εργασία κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, κείτεται σε ερείπια. Ο Σύντροφος Ναπολέων 
ενημερώθηκε και εξέτασε το θέμα, προσωπικά.   
Ναπολέων: Σύντροφοι, υπεύθυνη για το γκρέμισμα του μισοχτισμένου 
ανεμόμυλου είναι η Χιονομπαλού, που θέλει να καθυστερήσει τα σχέδιά 
μας, παίρνοντας εκδίκηση για τον διωγμό της. Από τούτη τη στιγμή, 
καταδικάζω σε θάνατο την προδότρα. Όποιος εκτελέσει τη Χιονομπαλού 
θα τιμηθεί με το παράσημο του Ηρωικού Ζώου Δευτέρας Τάξεως, και με 
μισό βατσέλι μήλα. Ολόκληρο βατσέλι μήλα θα πάρει όποιος φέρει εδώ 
ζωντανή την προδότρα. Τα σχέδιά μας για το χτίσιμο του ανεμόμυλου 
παραμένουν ως έχουν, και μπαίνουν σε εφαρμογή από σήμερα κιόλας. (Ο 
Ναπολέων αποχωρεί.)   
Μπόξερ: «Προδότρα» η Χιονομπαλού; Μήπως δεν τιμήθηκε με το 
παράσημο του Ηρωικού Ζώου Πρώτης Τάξεως, για την αυτοθυσία της στη 
μάχη της Γελαδαυλής;   
Φωνακλού: Αυτό ήταν το λάθος μας, σύντροφοι. Γιατί τώρα ξέρουμε, 
από όσα είναι γραμμένα σε μυστικά έγγραφα που ανακαλύψαμε, ότι 
επιχείρησε να μας ξεγελάσει, οδηγώντας μας στην καταστροφή. Θα σας 
τα έδειχνα, αν βέβαια ξέρατε να τα διαβάσετε. Και ο τραυματισμός της 
ακόμα, από τα σκάγια του κ. Τζόουνς ήταν μέσα στη σκηνοθεσία, για να 
υποχωρήσουν τα Ζώα και να αφήσουν το αγρόκτημα στον κ. Τζόουνς. Αν 
δεν ορμούσε ο Αρχηγός μας, ο Σύντροφος Ναπολέων, να δαγκώσει στο 
πόδι τον κ. Τζόουνς την κρίσιμη στιγμή, θα είχε ανακαταληφθεί η Φάρμα 
από τον εχθρό.  
Μπόξερ: Δεν πιστεύω ότι η Χιονομπαλού ήταν προδότρα απ’ την αρχή. 
Φωνακλού: Ο Αρχηγός μας, ο Σύντροφος Ναπολέων, έχει δηλώσει 
κατηγορηματικά,   σύντροφε,   το   τονίζω:   κα-τη-γο-ρη-μα-τι-κά,  ότι:  η 
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Χιονομπαλού ήταν πράκτορας του κ. Τζόουνς από την πρώτη στιγμή, 
πολύ πριν σκεφτούμε ακόμη την Επανάσταση.   
Μπόξερ:  Ααα, μα τότε αλλάζει!  
Φωνακλού: Αυτό είναι το αληθινό πνεύμα πειθαρχίας, σύντροφοι! Σας 
πληροφορώ, ότι πρέπει όλοι να ’χουμε τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί έχουμε 
πληροφορίες ότι πράκτορες της Χιονομπαλούς παραμονεύουν ανάμεσά 
μας, τούτη τη στιγμή! 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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Σκηνή 6. Ομαδικές εκτελέσεις – Το τέλος της Επανάστασης 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Ναπολέων, δύο Σκυλιά, Φωνακλού, τρία Γουρούνια, δύο 
άλλα Ζώα, Κλόβερ. 

(Ο Ναπολέων ξεπροβάλει από το σπίτι της Φάρμας φορώντας τα δύο 
του παράσημα, του Ηρωικού Ζώου Πρώτης και Δεύτερης Τάξης –που 
πρόσφατα είχε ο ίδιος απονείμει στον εαυτό του– και με τα δύο από τα 
εννιά Σκυλιά του να κόβουν βόλτες γύρω του και να γρυλλίζουν. 
Ακολουθούν ομαδικές εκτελέσεις.)  
Φωνακλού: Σύντροφοι, θέλω να σας αναγγείλω ότι ο ξαφνικός χαμός του 
Μπόξερ, έγινε αντικείμενο εγκληματικής παραπληροφόρησης από τους 
μυστικούς πράκτορες της Χιονομπαλούς στη Φάρμα, ότι τάχα ο 
σύντροφος Μπόξερ, που τραυματίστηκε κατά το χτίσιμο του ανεμόμυλου, 
μεταφέρθηκε στο σφαγείο κι όχι στο κτηνιατρείο, αφού κυκλοφόρησαν 
φήμες ότι το αμάξι που τον παρέλαβε έγραφε πάνω «Αλογοεκδορέας». 
Τρία Γουρούνια: 18η διαφάνεια Ομολογούμε ενώπιον του Αρχηγού μας, 
Συντρόφου Ναπολέοντα, ότι συνεργαστήκαμε με τη Χιονομπαλού για τη 
διασπορά ψευδών ειδήσεων στη Φάρμα και για την καταστροφή του 
ανεμόμυλου, και ότι είμαστε σε επαφή μαζί της για την παράδοση της 
Φάρμας στον Φρέντερικ, τον ιδιοκτήτη της γειτονικής μας Φάρμας. Η 
Χιονομπαλού έχει παραδεχτεί σε μας, ότι ήταν μυστική πράκτορας του 
Τζόουνς, πολλά χρόνια πριν.   
Δύο άλλα Ζώα: Τα ίδια ακριβώς κάναμε και ’μεις! (Τα Γουρούνια και τα 
Ζώα που ομολόγησαν εκτελούνται εν ψυχρώ από τον Ναπολέοντα. Ο 
Ναπολέων με τα Σκυλιά αποχωρεί. Όταν όλα τελειώνουν, τα Ζώα, 
κουλουριάζονται θλιμμένα.)   
Κλόβερ: Ας τραγουδήσουμε  τον Ύμνο των Ζώων…  
Φωνακλού: Σύντροφοι, με ειδικό διάταγμα του Αρχηγού μας, Συντρόφου 
Ναπολέοντα, ο Ύμνος των ζώων, δηλαδή ο Ύμνος της Επανάστασης, στο 
εξής απαγορεύεται, μιας και η Επανάσταση έχει πια ολοκληρωθεί, με την 
εκτέλεση των προδοτών τούτο το απόγευμα. Ο εχθρός, τόσο στο 
εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, έχει πια ηττηθεί. Ο Ύμνος των Ζώων 
εκφράζει την προσδοκία μας για μια καλύτερη κοινωνία στα χρόνια που 
θα ’ρθουν. Αυτή η κοινωνία έχει εγκαθιδρυθεί και, κατά συνέπεια, ο 
Ύμνος δεν  εξυπηρετεί  κανέναν  σκοπό  πια.  Ο  σύντροφος  Ελαχιστούλης 
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συνέθεσε έναν Ύμνο στον Ναπολέοντα. Έχει γραφτεί κι αυτό στον τοίχο 
του στάβλου, όπως οι επτά εντολές, και πάνω από αυτό, εγώ ο ίδιος 
φιλοτέχνησα ένα πορτραίτο του Ναπολέοντα, προφίλ. Τον Ύμνο του 
Συντρόφου Ναπολέοντα θα τον τραγουδάμε κάθε Κυριακή πρωί, μετά την 
έπαρση της σημαίας. Προς τιμήν τού εγκαθιδρυτή τής καλύτερης 
κοινωνίας, το κυνηγετικό όπλο θα πυροβολεί ακόμη μια φορά το χρόνο, 
την ημέρα των γενεθλίων του Αρχηγού μας, Συντρόφου Ναπολέοντα.   
Κλόβερ: Σήμερα, πατήσαμε την έκτη εντολή που λέει ότι «Κανένα Ζώο 
δεν θα σκοτώνει άλλο Ζώο».  
Φωνακλού: “Χωρίς αιτία”, σύντροφισσα, “χωρίς αιτία”. Έτσι τελειώνει 
η έκτη εντολή. «Κανένα ζώο δεν θα σκοτώνει άλλο ζώο χωρίς αιτία», αυτό 
λέει η έκτη εντολή… είναι άλλωστε γραμμένη στον τοίχο του στάβλου.  
 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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Σκηνή 7. Η αποζωοποίηση των Ζώων 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Ναπολέων, δύο Σκυλιά, Φωνακλού, Κλόβερ, Βενιαμίν, 
δύο Πρόβατα. 

Ναπολέων: Σύντροφοι, αποφάσισα ότι οι στάβλοι με το ηλεκτρικό, το 
ζεστό και κρύο νερό, και η εβδομάδα των τριών ημερών εργασίας είναι 
αντίθετα με το πνεύμα τού Ζωισμού. Η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στη 
σκληρή εργασία και στη συνετή ζωή. (Ο Ναπολέων αποχωρεί 
ακολουθούμενος από τα Σκυλιά.) 19η διαφάνεια  
Φωνακλού: Ευτυχώς, σύντροφοι, ο Σύντροφος Ναπολέων πρόβλεψε για 
όλα αυτά. Το λιβάδι πέρα από το φρουτόκηπο, που απ’ τη Χιονομπαλού  
και τους προδότες οπαδούς της προοριζόταν για τόπος διαμονής των 
συνταξιοδοτημένων ζώων, θα σπαρθεί με κριθάρι για την παρασκευή 
μπύρας, που έχουμε ανάγκη εμείς τα Γουρούνια. Το ουίσκι που χρειάζεται 
ο Σύντροφος Ναπολέων, η Φάρμα το προμηθεύεται από τις εμπορικές της 
συναλλαγές με τους Ανθρώπους.  
Κλόβερ: Μα η πέμπτη εντολή λέει «Κανένα Ζώο δεν θα πίνει 
οινοπνευματώδη ποτά».  
Φωνακλού: “Υπερβολικά”, συντρόφισσα, “υπερβολικά”. «Κανένα ζώο 
δεν θα πίνει οινοπνευματώδη ποτά, υπερβολικά», λέει η πέμπτη εντολή. 
Εδώ βρίσκεται η διαφορά. Και κάτι ακόμη: από αύριο, σύντροφοι, τώρα 
που μπήκε Καλοκαίρι, τα πρόβατα θα οδηγηθούν στην άλλη άκρη της 
Φάρμας για μια εβδομάδα, και θα παραμείνουν για να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους εκεί. Και τώρα, θα μου επιτρέψετε, σύντροφοι. Για να 
απολαμβάνετε εσείς την ηλιόλουστη Κυριακή σας, εμείς τα Γουρούνια 
έχουμε ένα σωρό δουλειές να κάνουμε για την επιθεώρηση και την 
οργάνωση της Φάρμας. Φάκελοι, εκθέσεις, πρακτικά και μνημόνια 
περνούν όλα από εμάς. (Η Φωνακλού αποχωρεί.)   
Κλόβερ: Δεν ξέρω για τα Γουρούνια, όμως για όλους τους υπόλοιπους 
η ζωή συνεχίζει να κυλάει, όπως πριν από την Επανάσταση. Είμαστε 
πάντοτε κουρασμένοι, κοιμόμαστε στο άχυρο, πίνουμε νερό απ’ την 
ομαδική ποτίστρα, δουλεύουμε ολημερίς στα χωράφια. Τον χειμώνα 
υποφέρουμε από το κρύο και το καλοκαίρι από τις μύγες. Ελάχιστο καιρό 
έχουν ακόμη και οι πιο ηλικιωμένοι να αναλογιστούν, αν τα πράγματα 
ήταν χειρότερα ή καλύτερα πριν από την Επανάσταση.   
Βενιαμίν: Εγώ  που,  σαν  Γαϊδούρι,  θυμάμαι  την  κάθε  λεπτομέρεια  της 
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μακρόχρονης ζωής μου, σου λέω ότι τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να 
είναι, ούτε και ήταν ποτέ καλύτερα ή πολύ χειρότερα. Η πείνα, η σκληρή 
δουλειά και η απογοήτευση είναι ο απαράλλαχτος νόμος της ζωής.   
Κλόβερ: Ωστόσο, Βενιαμίν, είμαστε Σύντροφοι της Φάρμας των Ζώων, 
με τη μεγάλη και ένδοξη ιστορία της Επανάστασης. Κάποια μέρα, θα γίνει 
πραγματικότητα το όραμα της Επανάστασης. Κάθε Ζώο στη Φάρμα ξέρει 
να τραγουδάει τον «Ύμνο των Ζώων», κι ας ακούγεται πλέον κρυφά εδώ 
κι εκεί, γιατί ο νόμος απαγορεύει να ακουστεί φανερά. Και το πιο 
σημαντικό είναι, ότι οι κακουχίες μας δεν οφείλονται στους Ανθρώπους, 
αφού όλοι στη Φάρμα περπατάμε στα τέσσερα[3] και είμαστε ίσοι. (Ο 
Βενιαμίν κουνάει με δυσπιστία το κεφάλι του.) 20η διαφάνεια  
Κλόβερ: χλιμιντρίζει (τρομοκρατημένη από αυτό που βλέπει. Ο 
Ναπολέων έχει βγει από το σπίτι της Φάρμας, μεγαλόπρεπα στητός, 
ρίχνοντας αυστηρές ματιές εδώ κι εκεί και με τα Σκυλιά να χοροπηδούν 
τριγύρω του και κάνει το γύρο της αυλής περπατώντας στα δυο του 
πίσω πόδια με τέλεια ισορροπία, όπως ποτέ δεν θα μπορούσε να 
φανταστεί κανένας για ένα Γουρούνι. Κρατάει ένα καμτσίκι στο 
μπροστινό του πόδι με τον ίδιο τρόπο που το κρατούσε πριν την 
Επανάσταση ο κ. Τζόουνς.)   
Πρόβατα (ξεσπάνε ξέφρενα στο σύνθημα): «ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ ΚΑΛΑ – 
ΔΙΠΟΔΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» (το βελάζουν όση ώρα βαδίζει ο Ναπολέων, 
χωρίς σταματημό.)   
Κλόβερ: (Αγγίζει τον ώμο του Βενιαμίν και τον οδηγεί στην κάτω μεριά 
του μεγάλου στάβλου που είναι γραμμένες οι εντολές.) Βενιαμίν, άρχισα 
να μην βλέπω καλά, αλλά ούτε όταν ήμουν νέα μπορούσα να διαβάσω 
αυτά που ήταν γραμμένα εκεί πάνω. Είναι ίδιες οι εφτά εντολές που ήταν 
πάντα, Βενιαμίν;  
Βενιαμίν: Η μόνη εντολή που υπάρχει στον τοίχο είναι η εξής: «ΟΛΑ ΤΑ 
ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΑ ΑΛΛΑ ΜΕΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΙΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ». 
 

ΑΥΛΑΙΑ 
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Παραπομπές 
 

[1] Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι μεταφρασμένοι στα 
ελληνικά στίχοι που τραγουδάει η Στρατηγός στα Ζώα τραγουδιούνται 
πάνω στη μελωδία “του ρωσικού (σοβιετικού) δημοφιλούς πολεμικού 
τραγουδιού Κατιούσα (ρωσικά: Катю́ша—Κατερίνα, υποκοριστικό 
της Αικατερίνηςστα ρωσικά: Екатерина), που γράφτηκε το 1938, σε 
σύνθεση Ματβέι Μπλάντερ και σε στίχους Μιχαήλ Ισακόφσκι”. 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%C
E%B9%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1_(%CF%84%CF%81%
CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9. Ακούστε 
οπτικοποιημένη μια σύγχρονη ρωσική εκδοχή της Katyusha (Κατιούσα) 
από το You Tube, στο link:  
https://www.youtube.com/watch?v=Nsy162Fewf4 

 
[2] Τα ονόματα "Φωνακλού" και "Χιονομπαλού" προέκυψαν μετά από την 
προσαρμογή των ονομάτων "Φωνακλάς" και "Χιονόμπαλος" στα 
πρόσωπα των μαθητριών στις οποίες η Ομάδα "Θεατροϊστορείν ρωσιστί" 
ανέθεσε την υπόδυση των προαναφερθέντων ρόλων στην Παρουσίαση της 
θεατρικής διασκευής της νουβέλας του Τζωρτζ Όργουελ "Η Φάρμα των 
Ζώων" με τίτλο "Ήτανε κάποτε η Φάρμα των Ζώων… ".  
 
[3] Σκηνογραφική – σκηνοθετική άποψη της Ομάδας «Μωβ Ρόδα»: Η 
έκφραση «περπατάμε στα τέσσερα» δηλώνει τον τρόπο που οι μαθητές 
υποδύονται σε όλο το Έργο (εκτός από τον Ναπολέοντα στο τέλος του 
Έργου) το βάδισμα των Ζώων: καθισμένοι σε καρέκλες με ροδάκια, ώστε 
να μετακινούνται πάνω στη Σκηνή σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου. 
 
  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1_(%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1_(%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1_(%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9)
https://www.youtube.com/watch?v=Nsy162Fewf4
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Οι διαφάνειες που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της Παρουσίασης 
 

 

1η διαφάνεια 
  

 
 
 

2η διαφάνεια 
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3η διαφάνεια 

 

 

 

 

 
4η διαφάνεια 
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5η διαφάνεια 

  

 

 

 

 
6η διαφάνεια 
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7η διαφάνεια 

  

 

 

 

 
8η διαφάνεια 
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9η διαφάνεια 

  

 

 

 

 
10η διαφάνεια 
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11η διαφάνεια 

  

 

 

 

 
12η διαφάνεια 
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13η διαφάνεια 

  

 

 

 

 
14η διαφάνεια 
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15η διαφάνεια 

 

 
 

 

 

 
16η διαφάνεια 
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17η διαφάνεια 

  

 

 

 

 
18η διαφάνεια 
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19η διαφάνεια 

  

 
 
 
 

20η διαφάνεια 
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Παράθεμα 1 
 

Οκτωβριανή Επανάσταση  
 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 
Η Οκτωβριανή Επανά-
σταση (ρωσικά: Октя́брьс-
кая револю́ция), επίσημα 
γνωστή στη Σοβιετική 
λογοτεχνία ως Μεγάλη 
Οκτωβριανή Σοσιαλιστι-
κή Επανάσταση (Вели́кая 
Октя́брьская социали-
сти́ческая револю́ция, 
Velikaya Oktyabr'skaya 
sotsialističeskaya revolyu-
tsiya), και συχνά γνωστή ως 
Κόκκινος Οκτώβριος, 
Οκτωβριανή Εξέγερση, 
Μπολσεβικική Επανάστα-
ση,[2]  ή Μπολσεβικικό 
Πραξικόπημα, ήταν μια 
επανάσταση στη Ρωσία που 
διεξήχθη από τους 
Μπολσεβίκους και τον 
Βλαντιμίρ Λένιν και ήταν  
η κύρια επανάσταση  
στην ευρύτερη Ρωσική 
Επανάσταση του 1917. 
Έλαβε χώρα με μια ένοπλη 
εξέγερση στην Πετρούπολη 
στις 7 Νοεμβρίου (Π.Η. 25 
Οκτωβρίου) 1917 με 
αποτέλεσμα την κατάληψη 
της εξουσίας από τους 
Μπολσεβίκους.  
 
Πίνακας περιεχομένων 
 
1 Χρονικό 
2 Κληρονομιά 

  

 

 

 

 

 

 

Κόκκινοι  Φρουροί  στο  Εργοστάσιο  Βουλκάν  το  1917 

Χρονολογία      7 Νοεμβρίου [O.S. 25      
     Οκτωβρίου] 1917 

 
 
 
 
 
Έκβαση 
 
 
 
 
 
 
Δυνάμεις 
 
 
 
Απώλειες 
 

Νίκη των Μπολσεβίκων: 

Τέλος της Προσωρινής Κυβέρνησης, της 
Ρωσικής Δημοκρατίας και της διττής 
εξουσίας 

Δημιουργία της Σοβιετικής Ρωσίας 

Το Δεύτερο Πανρωσικό Συνέδριο των 
Σοβιέτ γίνεται το ανώτατο κυβερνών 
σώμα 

Αρχή του εμφυλίου πολέμου 

10.000 κόκκινοι ναύτες, 20.000–30.000 
στρατιώτες της κόκκινης φρουράς 

500–1.000 εθελοντές στρατιώτες, 1.000 
στρατιώτες γυναικείου τάγματος 

Λίγοι τραυματισμένοι κόκκινοι 
στρατιώτες[1] 

Όλοι συνελήφθησαν ή εγκαταλείφθησαν 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%AF_(%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%AD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%AD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-1
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3 Δείτε επίσης 
4 Παραπομπές 
 
Χρονικό[Επεξεργασία | επεξεργασία 
κώδικα] 
 
Ακολούθησε την Φεβρουαριανή 
Επανάσταση του ίδιου έτους, η οποία 
ανέτρεψε την Τσαρική απόλυτη 
μοναρχία και δημιούργησε μια 
προσωρινή κυβέρνηση μετά από τη 
μεταφορά της εξουσίας 
ανακυρηγμένη από τον Μέγα Δούκα 
Μιχαήλ, αδελφό του Τσάρου 
Νικολάου Β΄, ο οποίος αρνήθηκε να 
αναλάβει την εξουσία αφού 
ανετράπη ο Τσάρος. Εκείνη την 
εποχή, οι αστικοί εργάτες άρχισαν να 
οργανώνονται σε συμβούλια 
(σοβιέτ) ενώ οι επαναστατικοί 
ασκούσαν κριτική στην προσωρινή 
κυβέρνηση και τις ενέργειές της. 
Μετά την δεύτερη σύνοδο του 
Κογκρέσου των Σοβιέτ, το τότε 
κυβερνών σώμα, εξέλεξε μέλη των 
Μπολσεβίκων και άλλες αριστερές 
ομάδες όπως οι Αριστεροί 
Σοσιαλιστές Επαναστάτες σε 
σημαντικά αξιώματα στη νέα κυβέρνηση. Αυτό δημιούργησε αμέσως την Ρωσική 
Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Σοβιετική Δημοκρατία, το πρώτο αυτοανακυρηγμένο 
σοσιαλιστικό κράτος του κόσμου. Στις 17 Ιουλίου, ο Τσάρος και η οικογένειά του 
εκτελέστηκαν. 
 
Η επανάσταση οδηγήθηκε από τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την 
επιρροή τους στο Σοβιέτ του Πέτρογκραντ για να οργανώσουν τις ένοπλες δυνάμεις. 
Οι Μπολσεβίκοι Κόκκινοι Φρουροί υπό την Στρατιωτική Επαναστατική Επιτροπή 
άρχισαν την κατοχή των κυβερνητικών κτιρίων στις 7 Νοεμβρίου 1917 (Νέο 
Ημερολόγιο). Την επόμενη  ημέρα, τα  Χειμερινά Ανάκτορα  (η  έδρα  της  κυβέρνησης  

Μπολσεβίκος (1920), από τον Μπορίς 
Κουστόντιεφ.  

Η επικεφαλίδα των The New York Times 
στις 9 Νοεμβρίου 1917.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#%CE%94%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&veaction=edit&section=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&section=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&section=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B7_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B7_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%AD%CF%84
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%AD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%AF_%CE%95%CF%83%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%AF_%CE%95%CF%83%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%AD%CF%84_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%AF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AC_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B5%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B5%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
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βρισκόταν στο Πέτρογκραντ καθώς ήταν πρωτεύουσα της Ρωσίας εκείνη την εποχή) 
κατελήφθησαν. 
 
Οι εκλογές για την Συντακτική Συνέλευση έλαβαν χώρα στις 12 Νοεμβρίου 1917. Σε 
αντίθεση με τη πλειοψηφία τους στα Σοβιέτ, οι Μπολσεβίκοι έλαβαν μόνο 175 έδρες 
στο νομοθετικό σώμα των 715 εδρών, όπου κατετάχθησαν δεύτεροι πίσω από το 
Σοσιαλεπαναστατικό Κόμμα, το οποίο κέρδισε 370 έδρες, αν και το 
Σοσιαλεπαναστατικό κόμμα είχε πλέον πάψει να υπάρχει ως πλήρες κόμμα εκείνη την 
εποχή, καθώς οι Αριστεροί Σοσιαλεπαναστάτες είχαν συνασπιστεί με τους 
Μπολσεβίκους από τον Οκτώβριο του 1917 έως τον Μάρτιο του 1918. Η Συντακτική 
Συνέλευση συνήλθε για πρώτη φορά στις 28 Νοεμβρίου 1917, αλλά η σύγκληση της 
αναβλήθηκε μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 1918 από τους Μπολσεβίκους. Στην πρώτη και 
μόνη μέρα της σε συνεδρία, η Συντακτική Συνέλευση συγκρούστηκε με τα Σοβιέτ και 
απέρριψε τα Σοβιετικά διατάγματα περί ειρήνης και γης, με αποτέλεσμα τη διάλυση 
της Συνέλευσης από διάταγμα του Συνεδρίου του Σοβιέτ την επόμενη ημέρα.[3] 

 
Καθώς η επανάσταση δεν αναγνωρίστηκε παγκοσμίως, ακολούθησαν οι μάχες του 
Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου (1917–22) και η δημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης το 
1922.  
 
Κληρονομιά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Ο όρος "Κόκκινος Οκτώβριος" (Красный Октябрь, Krasnyy Oktyabr) έχει επίσης 
χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τα γεγονότα του μήνα. Το όνομα έχει υιοθετηθεί 
από ένα χαλυβουργείο που έγινε γνωστό από τη Μάχη του Στάλινγκραντ,[4] μια 
Μοσχοβίτικη βιομηχανία γλυκών που είναι αρκετά γνωστή στη Ρωσία και 
ένα φανταστικό σοβιετικό υποβρύχιο. 
 
Ο αμερικάνος δημοσιογράφος Τζον Ριντ έγραψε το βιβλίο Δέκα Ημέρες που 
Συγκλόνησαν τον Κόσμο. Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1919 και δίνει μια πρώτη 
έκθεση των γεγονότων. Ο Ριντ πέθανε το 1920, λίγο μετά το τέλος του βιβλίου. 
 
Ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς έγραψε τη Συμφωνία αρ. 2 σε Β μείζων, Op. 14 και έδωσε 
υπότιτλο "Στον Οκτώβριο", για τη 10η επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης. 
Η συμφωνία εκτελέστηκε για πρώτη φορά από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του 
Λένινγκραντ και την Ακαδημία Χορωδία Καπέλα υπό τη διεύθυνση του Νικολάι 
Μάλκο στις 5 Νοεμβρίου 1927. 
 
Η ταινία Οκτώβριος: Δέκα ημέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο των Σεργκέι 
Αϊζενστάιν και Γκριγκόρι Αλεξάντροφ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 20 
Ιανουαρίου 1928 στην ΕΣΣΔ και  στις  2  Νοεμβρίου  1928  στη  Νέα Υόρκη.  Η  ταινία  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_(1917)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&veaction=edit&section=2
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&section=2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Krasny_Oktyabr_Open_Joint-Stock_Company&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B9%CE%BF)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%B9%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AD%CE%BA%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AD%CE%BA%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BC%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%81._2_%CF%83%CE%B5_%CE%92_%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B6%CF%89%CE%BD_(%CE%A3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%91%CF%8A%CE%B6%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%91%CF%8A%CE%B6%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B9_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 222 

περιγράφει και δοξάζει την επανάσταση και δημιουργήθηκε για να τιμήσει την 
εκδήλωση. 
 
Η 7η Νοεμβρίου, επέτειος της Οκτωβριανής Επανάστασης, ήταν η επίσημη εθνική 
αργία της Σοβιετικής Ένωσης από το 1918 και μετά. Εξακολουθεί να είναι δημόσια 
αργία στη Λευκορωσία και στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας. 
 
Η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 σηματοδοτεί επίσης την έναρξη της πρώτης 
κομμουνιστικής κυβέρνησης στη Ρωσία και επομένως το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος 
μεγάλης κλίμακας στην παγκόσμια ιστορία. Μετά από αυτό η Ρωσία έγινε η Ρωσική 
ΣΟΣΔ και αργότερα αποτέλεσε μέρος της ΕΣΣΔ, η οποία διαλύθηκε στις 26 
Δεκεμβρίου 1991. 
 
Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Φεβρουαριανή Επανάσταση 
Ρωσικός Εμφύλιος Πόλεμος 
Ρωσική Επανάσταση (1917) 
Διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, 74 χρόνια αργότερα (1991) 
 
Παραπομπές [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
1 History.com Staff. "Russian Revolution." History.com, A&E Television Networks, 
2009, www.history.com/topics/russian-revolution. 
 
2 Samaan, A.E. (2 Φεβρουαρίου 2013). From a "Race of Masters" to a "Master Race": 
1948 to 1848. A.E. Samaan. σελ. 346. ISBN 0615747884. Ανακτήθηκε στις 9 
Φεβρουαρίου 2017. 
 
3 Jennifer Llewellyn, John Rae and Steve Thompson (2014). «The Constituent 
Assembly». Alpha History. 
 
4 Ivanov, Mikhail (2007). Survival Russian. Montpelier, VT: Russian Information 
Service. p. 44 
 
Κατηγορίες:  
 
Ρωσική Προσωρινή Κυβέρνηση 
Ρωσική Επανάσταση 
Ιστορία της Ρωσίας 
Ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης 
Βλαντίμιρ Λένιν 
 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B
2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1
%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&veaction=edit&section=3
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&section=3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&veaction=edit&section=4
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&section=4
https://books.google.ca/books?id=JkXJZtI9DQoC&pg=PA346&dq=%22october+uprising%22+%22bolshevik+revolution%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjSsOPVuYPSAhUk0IMKHUTRAycQ6AEIIDAB#v=onepage&q=%22october%20uprising%22%20%22bolshevik%20revolution%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=JkXJZtI9DQoC&pg=PA346&dq=%22october+uprising%22+%22bolshevik+revolution%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjSsOPVuYPSAhUk0IMKHUTRAycQ6AEIIDAB#v=onepage&q=%22october%20uprising%22%20%22bolshevik%20revolution%22&f=false
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/0615747884
http://alphahistory.com/russianrevolution/constituent-assembly/
http://alphahistory.com/russianrevolution/constituent-assembly/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
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Παράθεμα 2α 
 
Η Φάρμα των Ζώων 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 

Η Φάρμα των Ζώων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρώτο εξώφυλλο 

Συγγραφέας Τζορτζ Όργουελ 

Τίτλος Animal Farm: A Fairy Story 

Υπότιτλος A Fairy Story 

Γλώσσα αγγλικά 

Ημερομηνία 

δημιουργίας 
1943 

Είδος μυθιστόρημα 

Θέμα Ολοκληρωτισμός 

Τόπος Αγγλία 

Βραβεία 

Hugo Award for Best Novella 

Modern Library 100 Best Novels 

NPR Top 100 Science Fiction and Fantasy Books 

βραβείο Προμηθέους - Hall of Fame 

Dewey Decimal 823/.912 20 

LC Class PR6029.R8 A63 2003b 

LC Class OL1168210W 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q549884
https://www.wikidata.org/wiki/Q671613
https://www.wikidata.org/wiki/Q20899118
https://www.wikidata.org/wiki/Q19360203
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animal_Farm_-_1st_edition.jpg
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 Σχετικά πολυμέσα 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
17  Αυγούστου 1945 

δεδομένα (π • σ • ε ) 

 
Η Φάρμα των Ζώων (πρωτότυπος αγγλ. τίτλος: Animal Farm) είναι ο τίτλος του 
προτελευταίου μυθιστορήματος του Τζορτζ Όργουελ. Εκδόθηκε το 1945, τέσσερα 
χρόνια πριν από το τελευταίο 1984. Αναφέρεται με αλληγορικό τρόπο σε μία 
δυστοπική ιστορία κατά την οποία τα ζώα μιας φάρμας μη ανεχόμενα την σκληρή 
αντιμετώπιση του ανθρώπου-αφέντη επαναστατούν. Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου 
αναφέρεται στα τεκταινόμενα μετά την Επανάσταση και τη διαμόρφωση της κοινωνίας 
των ζώων της φάρμας κατά την ανεξαρτησία τους από τους ανθρώπους.  
 
Σύμφωνα με τον Όργουελ στο βιβλίο αντανακλώνται τα γεγονότα που οδήγησαν στη 
Ρωσική Επανάσταση του 1917 και ακολούθως στη Σταλινική περίοδο της Σοβιετικής 
Ένωσης.[1] Ο Όργουελ, δημοκρατικός σοσιαλιστής, [2] ήταν επικριτής του Ιωσήφ 
Στάλιν και εχθρικός προς τη Σταλινική Μόσχα, ειδικά μετά τις εμπειρίες του με το 
ΝιΚαΒεΝτέ και τον Ισπανικό Εμφύλιο, ενώ είχε δραστηριοποιηθεί εναντίον της 
ιδεολογίας του Σταλινισμού. [3] Πίστευε ότι η Σοβιετική Ένωση, μετεξελίχθηκε σε μία 
βάναυση δικτατορία, θεμελιωμένη σε μία ιδιαίτερη προσωπικότητα και ενισχυμένη 
από την κυριαρχία του τρόμου. Σε μία επιστολή του προς την Υβόννη Νταβέ (Yvonne 
Davet), τη Γαλλίδα μεταφράστρια του "Φόρος Τιμής στην Καταλονία", ο Όργουελ 
περίγραψε τη "Φάρμα των Ζώων" ως σατιρική ιστορία που διακωμωδούσε τον Στάλιν 
("un conte satirique contre Staline")[4] και στο δοκίμιό του "Why I Write" (1946), 
αναφέρει ότι "Η Φάρμα των Ζώων" ήταν το πρώτο βιβλίο στο οποίο προσπαθούσε, 
έχοντας πλήρη συνείδηση, "να ενώσει πολιτικό και καλλιτεχνικό σκοπό σε ένα ενιαίο 
σύνολο".  
 
Ο πρωτότυπος τίτλος ήταν "Animal Farm: A Fairy Story", όμως ο υπότιλος 
απορρίφθηκε από τους Αμερικανούς εκδότες για την έκδοση του 1946 και έκτοτε οι 
περισσότερες μεταφράσεις του έργου, όσο ζούσε ο Όργουελ, τον παρέλειπαν. Άλλες 
παραλλαγές του τίτλου έχουν ως εξής: Μία σάτιρα και Μία μοντέρνα σάτιρα.[4]Ο 
Όργουελ είχε προτείνει τον τίτλο Ένωση Σοσιαλιστικών Δημοκρατικών Ζώων (Union 
des républiques socialistes animales) για τη Γαλλική μετάφραση, που ανακαλούσε στη 
μνήμη το Γαλλικό όνομα της Σοβιετικής Ένωσης, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών (Union des républiques socialistes soviétiques) και δημιουργούσε το 
ακρωνύμιο URSA, το λατινικό αντίστοιχο της αρκούδας, συμβόλου της Ρωσίας.[4]  
 
Ο Όργουελ έγγραψε το βιβλίο στο διάστημα Νοεμβρίου 1943 - Φεβρουαρίου 1944, 
όταν η πολεμική συμμαχία με τη Σοβιετική Ένωση βρισκόταν στο αποκορύφωμά της 
και ο Στάλιν έχαιρε υψηλής εκτίμησης από τους Βρετανούς και τους διανοούμενους, 
μία   συγκυρία   που   ο   Όργουελ   απεχθάνονταν.[5]   Αρχικά  απορρίφθηκε  τόσο  από  

https://commons.wikimedia.org/wiki/category:Animal_Farm
https://www.wikidata.org/wiki/Special:ItemByTitle?site=elwiki&uselang=el&page=%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85:%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/1984_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-:0-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-:2-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-:2-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-:2-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-5
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Βρετανούς όσο και Αμερικανούς εκδότες[6], συμπεριλαμβανομένου και του Βίκτωρ 
Γκόλλανζ (Victor Gollancz), του εκδότη του Όργουελ. Έτσι, η δημοσίευση 
καθυστέρησε αν και προέκυψε τεράστια εμπορική επιτυχία όταν τελικά εμφανίστηκε 
στο κοινό, καθώς τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, διαδέχθηκε ο Ψυχρός Πόλεμος.[7]  
 
Το περιοδικό Time επέλεξε το βιβλίο ως μία από τις κορυφαίες 100 Αγγλικές νουβέλες 
( 1923 - 2005).[8] Το 1996 κέρδισε το Αναδρομικό Βραβείο Hugo[9], ενώ 
συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή των Σπουδαίων Βιβλίων του Δυτικού Κόσμου (Great 
Books of the Western World) στον 60ο τόμο.  
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Σύνοψη 
 
Η ιστορία των ζώων της φάρμας, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά και κυρίως μέσω 
των βασικών στοιχείων του χαρακτήρα τους, ξεκινά σε ένα περιβάλλον όπου πολύς 
χρόνος έχει περάσει από τότε που θυμούνται ελευθερία. Η σκλαβιά κάτω από τον 
αφέντη κτηνοτρόφο Τζόουνς έχει γίνει συνήθειο. Τα περισσότερα ζώα είναι σε άγνοια 
καλύτερων ή χειρότερων ημερών και κάποια που καταλαβαίνουν έχουν αποκτήσει 
πεσιμιστική ή υποτακτική στάση. Ο γερο-Ταγματάρχης, ένα γουρούνι το οποίο είχε 
την τύχη να ζήσει περισσότερα χρόνια από άλλα ζώα και φτάνει προς το τέλος της 
ζωής του, νοιώθει πως πρέπει να ενεργήσει. Συγκεντρώνει τα ζώα και δίνει έναν λόγο 
που γεμίζει τα ζώα περηφάνια, τους θυμίζει ένα επαναστατικό τραγούδι που είχαν 
ξεχάσει («Ζώα της Αγγλίας») και κυρίως τα βάζει σε σκέψεις για το μέλλον· 
επαναστατικές σκέψεις.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-:3-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Σύνοψη
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Χαρακτήρες
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Γουρούνια
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Άνθρωποι
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Άλογα_και_Γαϊδούρια
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Άλλα_ζώα
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Σύνθεση_και_Δημοσίευση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Έμπνευση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Προσπάθειες_για_την_ανεύρεση_εκδότη
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Ελευθερία_του_Τύπου
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Κριτική
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Ανάλυση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Σημασία_και_αλληγορία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Δείτε_επίσης
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Βιβλία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Το_πλήρες_κείμενο
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#Παραπομπές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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Τα γουρούνια είναι τα μεγάλα μυαλά της φάρμας. Κυρίως με την καθοδήγηση του 
Σνόουμπολ, ενός γενναίου γουρουνιού καταφέρνουν να φέρουν σε πέρας την 
Επανάσταση και η φάρμα είναι Ελεύθερη. Το πολιτικό σκηνικό που ακολουθεί είναι 
γενικά αισιόδοξο, χωρίς να λείπουν οι δυσκολίες, με τα γουρούνια σιγά  σιγά  όμως να 
αποκτούν την κύρια εξουσία και τον έλεγχο της φάρμας. Σίγουρα όμως το κλίμα 
παραμένει θετικό.  
 
Η μεγάλη ανατροπή έρχεται όταν ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του Σνόουμπολ,ο 
Ναπολέων, ένα άλλο γουρούνι που σχεδόν πάντα διαφωνούσε με τον Σνόουμπολ - 
εκτός και αν το ερώτημα αναφερόταν στο γιατί τα γουρούνια να έχουν περισσότερη 
τροφή - καταφέρνει να ανατρέψει την κυβέρνηση της φάρμας και να εγκαθιδρύσει 
μονοκρατορία κάτω από το όνομά του. Μεγάλη βοήθεια, θα έλεγε κάποιος 
στρατιωτική, προσέφεραν διάφορα σκυλιά τα οποία είχε αναθρέψει από μικρά.  
 
Η ιστορία εξελίσσεται με τον τρυπέοντα να αποκτά όλο και περισσότερη εξουσία, να 
περιορίζει όλο και περισσότερες ελευθερίες που είχαν έρθει μετά την επανάσταση, να 
αναθεωρεί όλο και περισσότερους νόμους που είχαν καθιερώσει (σε μορφή 7 εντολών) 
και γενικά να κάνει την ζωή όλο και πιο αφόρητη για τα ζώα. Η προπαγάνδα (κυρίως 
μέσω των λόγων και δικαιολογιών του Σκουήλερ, ενός άλλου γουρουνιού) ήταν επίσης 
σε συνεχή χρήση για να κατευνάσει τις αμφιβολίες που κατά καιρούς εμφανίζονταν. 
Σημαντικός σταθμός σε αυτή του πορεία αποτελεί η πώληση ενός αλόγου, του 
Μπόξερ, σε σφαγέα αλόγων όταν πια είχε αρρωστήσει. Ο Μπόξερ ήταν το 
εργατικότερο ζώο και το πιο πιστό τρυπέοντα και την Επανάσταση (στην οποία μέχρι 
το τέλος, ή μέχρι λίγο πριν το τέλος ακόμα πίστευε).  
 
Το αποκορύφωμα της κατρακύλας και το τέλος της ιστορίας έρχεται όταν τα ζώα 
παρακολουθούν μια κεκλεισμένων των θυρών συγκέντρωση των γουρουνιών με τους 
ανθρώπους-αφέντες των γειτονικών φαρμών (σύμβολα κρατών ή ενώσεων κρατών). 
Τα γουρούνια είχαν ήδη ξεκινήσει να περπατάνε στα δύο πόδια (κάτι το οποίο είχαν 
θεσπίσει ως «κακό» αλλά τελευταία αναθεώρησαν) και σύντομα είχαν έρθει σε 
συμφωνία με τους ανθρώπους. Τίποτα κακό δεν είχε γίνει τελικά στην Φάρμα των 
Ζώων·τα ζώα ήταν σκλαβωμένα όπως και παλιά. Μάλιστα τώρα είναι σκλαβωμένα 
και με τις τελευταίες μεθόδους· παράδειγμα για τις άλλες φάρμες. Ο Ναπολέων 
ανακηρύσσει ότι η Φάρμα των Ζώων θα λέγεται πια Φάρμα Μάνορ, όπως και 
παλαιότερα, στα χρόνια του Τζόουνς.  
 
Τα ζώα που κρυφά παρακολουθούσαν το γεύμα κοίταξαν από γουρούνι σε άνθρωπο, 
από άνθρωπο σε γουρούνι και από γουρούνι σε άνθρωπο ξανά· δε βρήκαν διαφορά.  
 
Χαρακτήρες 
 
Γουρούνια 
 
Γερο-Ταγματάρχης: Ένα ηλικιωμένο, λευκό γουρούνι, που παρέχει την έμπνευση που 
πυροδοτεί την Επανάσταση στο βιβλίο. Πρόκειται για τον αλληγορικό συνδυασμό  του  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%B4%CE%B9_(%CE%B6%CF%8E%CE%B1)&action=edit&redlink=1
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Καρλ Μαρξ και του Λένιν, καθώς προδιαγράφει τις αρχές της επανάστασης. Το κεφάλι 
του τίθεται τιμητικά σε δημόσια θέα, σε αναλογία με τη δημόσια έκθεση του 
βαλσαμωμένου σώματος του Λένιν.[10][11] 

 

Ναπολέων: "Ένα μεγάλο, θηριώδες γουρούνι ράτσας Μπέρκσαϊρ, το μόνο του είδους 
του στη φάρμα. Τίποτε ιδιαίτερο ως ομιλητής, αλλά με τη φήμη ότι περνούσε το δικό 
του".[12] Ο Ναπολέων, μία αλληγορική φιγούρα του Ιωσήφ Στάλιν,[10] είναι ο κεντρικός 
"Κακός" στη Φάρμα των Ζώων. 
 
Σνόουμπολ: Ο αντίπαλος του Ναπολέοντα και ο αρχικός αρχηγός της φάρμας μετά 
την αποτίναξη του ζυγού του κου. Τζόουνς. Βασίζεται κυρίως στον Λέων Τρότσκι[10], 
αλλά συνδυάζει και στοιχεία του Λένιν[3]. 
 
Σκουήλερ: Ένα μικρό, λευκό, χοντρό γουρουνάκι που υπηρετεί τον Ναπολέων ως το 
δεξί του χέρι και υπουργός προπαγάνδας, διατηρώντας θέση αντίστοιχη με του 
Μολότοφ.[10] 

 
Μίνιμους: Ένα ποιητικό γουρούνι που συνθέτει τον 2ο και 3ο ύμνο της φάρμας των 
ζώων, μετά την λογοκρισία και απαγόρευση του "Ζώα της Αγγλίας". 
 
Τα Γουρουνόπουλα: Ο αφηγητής υπαινίσεται ότι είναι τα παιδιά του Ναπολέοντα και 
είναι η πρώτη γενιά των ζώων που υποβάλλονται στην ιδέα της ζωικής ανισότητας. 
 
Νεαρά Γουρούνια: Τέσσερα γουρούνια που διαμαρτύρονται για την ανάληψη της 
εξουσίας στη φάρμα από τον Ναπολέοντα, αλλά σιγούν γρήγορα και αργότερα 
εκτελούνται. 
 
Άνθρωποι 
 
Κος Τζόουνς: Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της φάρμας και μέθυσος.Τα ζώα 
επαναστατούν εναντίον του, επειδή λόγω της διαρκής μέθης του ούτε τα ταϊζει ούτε τα 
φροντίζει. Ο χαρακτήρας του είναι μία αλληγορία του Τσάρου Νικολάου Β' της 
Ρωσίας[13], που παραιτήθηκε του αξιώματός του μετά την επανάσταση του 
Φεβρουαρίου του 1917 και εκτελέστηκε, μαζί με την οικογένειά του, από τους 
Μπολσεβίκους στις 17 Ιουλίου 1918. 
 
Κος Φρέντερικ: Ο σκληρός ιδιοκτήτης του Πίντσφηλντ, ενός μικρού, αλλά καλά 
διατηρημένου γειτονικού αγροκτήματος, που συμμαχεί για λίγο με τον Ναπολέοντα. 
Είναι μια αλληγορία του Αδόλφου Χίτλερ[14][15][16][17], ο οποίος εισέρχεται σε ένα 
σύμφωνο ουδετερότητας με την Σοβιετική Ένωση του Ιωσήφ Στάλιν, μόνο για να 
σπάσει αργότερα με την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-:1-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-12
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-:1-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-:1-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-:0-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%B2_%CE%9C%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-:1-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-13
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-14
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-15
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-16
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-17
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF_%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82
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Κος Πίλκινγκτον: Ο καλόβολος, αλλά πανέξυπνος ιδιοκτήτης της Φόξγουντ, μιας 
μεγάλης γειτονικής φάρμας γεμάτης με αγριόχορτα. 
 
Κος Γουάιμπερ:  Ένας άνδρας που προσελήφθη από τον Ναπολέοντα, για να ενεργεί 
ως σύνδεσμος μεταξύ της Φάρμας των Ζώων και της ανθρώπινης κοινωνίας. Στην 
αρχή χρησιμοποιείται για την απόκτηση αγαθών που είναι απαραίτητα για τη φάρμα, 
όπως σκυλοτροφή και παραφινέλαιο, αλλά αργότερα προμηθεύει είδη πολυτελείας, 
όπως το αλκοόλ για τους χοίρους. 
 
Άλογα και Γαϊδούρια 
 
Μπόξερ: Ένα άλογο πιστό, αξιοσέβαστο, ευγενικό, αφοσιωμένο, που δουλεύει 
σκληρά αλλά είναι αρκετά αφελές και εύπιστο. Ο Μπόξερ συνεισφέρει την πιο επίπονη 
σωματική εργασία στο αγρόκτημα ακολουθώντας την απλοϊκή πεποίθηση ότι 
δουλεύοντας σκληρότερα θα λύσει όλα τα προβλήματα των ζώων. 
 
Μόλλυ: Μία εγωκεντρική και μικρή λευκή φοράδα που αμέσως μετά την επανάσταση 
φεύγει και αναζητεί μια καινούρια φάρμα. Αναφέρεται στο βιβλίο μόνο μια φορά 
ακόμα, με ίδιο τρόπο, όπως με αυτούς που έφυγαν από την Ρωσία μετά την πτώση του 
Τσάρου. 
 
Κλόβερ: Μία ευγενική και στοργική φοράδα, που ενδιαφέρεται για τον Μπόξερ, 
ιδιαίτερα όταν δουλεύει πάνω από τις δυνάμεις του. Αντιλαμβάνεται τα ύπουλα κόλπα 
και τα σχέδια που καταστρώνουν ο Ναπολέων και ο Σκουήλερ. 
 
Βενιαμίν: Ένας γάιδαρος, από τα γηραιότερα και σοφότερα ζώα της φάρμας και ένας 
από τους λίγους που μπορούν να διαβάσουν. Είναι σκεπτικιστής, ευαίσθητος και 
πεσιμιστής. Το αγαπημένο του ρητό είναι το εξής: «Η ζωή συνεχίζεται όπως πάντα - 
άσχημα». Ο ακαδημαϊκός Μόρρις Ντίκσταϊν έχει παρατηρήσει ότι «υπάρχει μία δόση 
του ίδιου του Όργουελ στον αδιάκοπο σκεπτικισμό αυτού του χαρακτήρα»[7] και πως 
πράγματι, οι φίλοι του αποκαλούσαν τον Όργουελ ως «Γαϊδουρόγιωργο», από τον 
γκρινιάρη χαρακτήρα του Μπέντζαμιν, της Φάρμας των Ζώων.[18] 

 
Άλλα ζώα 
 
Μύριελ: Μία σοφή γέρικη κατσίκα που είναι φιλική προς όλα τα ζώα της φάρμας. 
Όπως και ο Βενιαμίν και ο Σνόουμπολ, είναι ένα από τα λίγα ζώα που μπορούν να 
διαβάσουν. 
 
Τα κουτάβι: Κουτάβια του Τζέσσυ και της Μπλουμπελ, που υφαρπάζονται από τον 
Ναπολέοντα και χρησιμοποιούνται ως δύναμη ασφαλείας αφού μεγαλώσουν. 
 
Μωυσής: Το κοράκι "ήταν ένα ιδιαίτερο κατοικίδιο του κου Τζόουνς, ήταν κατάσκοπος 
και παραμυθάς, αλλά και ήταν εύγλωττος". Ο Ναπολέων αποκαθιστά το κοράκι (Κεφ. 
9), όπως ο Στάλιν επανέφερε την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.[19] 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-:3-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-18
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-19
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Τα πρόβατα: Δεν κατανοούν πλήρως ούτε τον Ζωισμό ούτε τις ισορροπίες στη 
Φάρμα. Παρόλα αυτά, υποστηρίζουν τυφλά τα ιδεώδη του Ναπολέοντος, βελάζοντας 
συνθήματα κατά τη διάρκεια των δημόσιων λόγων του και των αντιπαραθέσεων με 
τον Σνόουμπολ. 
 
Οι κότες: Οι κότες είναι ανάμεσα στους πρώτους που αντιτίθενται στον Ναπολέοντα. 
 
Οι αγελάδες: Τα γουρούνια που έχουν μάθει πώς να αρμέγουν, κλέβουν το γάλα τους. 
Χρησιμοποιείται για το χυλό που τρώνε καθημερινά, ενώ αποστερούν αυτές τις 
απολαύσεις από άλλα ζώα της φάρμας. 
 
Η γάτα: Ποτέ δεν εμφανίζεται να δουλεύει. Είναι απούσα για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, κάτι που δεν της παρατηρεί κανείς, καθώς οι δικαιολογίες της είναι 
ιδιαίτερα πειστικές («Γουργούριζε τόσο ζεστά που ήταν αδύνατον να μη πιστέψει κανείς 
τις καλές τις προθέσεις»). Δεν ενδιαφέρεται για τις πολιτικές ισορροπίες της φάρμας 
και τη μόνη φορά που εμφανίζεται να μετέχει σε εκλογική διαδικασία, ανακαλύπτεται 
ότι υπερψήφισε και τις δύο πλευρές. 
 
Σύνθεση και Δημοσίευση 
 
Έμπνευση 
 
Ο Τζωρτζ Όργουελ έγραψε το χειρόγραφο μεταξύ 1943-44, μετά τις εμπειρίες του στον 
Ισπανικό Εμφύλιο, τις οποίες περιέγραψε στο έργο του Φόρος Τιμής στην Καταλωνία 
(1938). Στον πρόλογο της Ουκρανικής έκδοσης του 1947 της Φάρμας των Ζώων, 
εξήγησε πως η διαφυγή από τις κομμουνιστικές εκκαθαρίσεις στην Ισπανία του έμαθαν 
«πόσο εύκολα η ολοκληρωτική προπαγάνδα μπορεί να χειραγωγήσει την άποψη των 
πεφωτισμένων ανθρώπων σε δημοκρατικές χώρες». Αυτό κινητοποίησε τον Όργουελ 
για να εκθέσει και να καταδικάσει τη Σταλινική διαφθορά των αρχικών σοσιαλιστικών 
ιδεωδών.[20]  
 
Πριν ξεκινήσει να γράφει, ο Όργουελ είχε παραιτηθεί από το BBC. Ήταν επιπλέον 
αναστατωμένος από ένα φυλλάδιο για προπαγανδιστές που είχε εκδοθεί από το 
Υπουργείο Πληροφοριών. Το φυλλάδιο συμπεριλάμβανε οδηγίες σχετικά με την 
καταστολή φόβων προς τη Σοβιετική Ένωση, όπως και οδηγίες που ισχυριζόταν ότι ο 
«Κόκκινος Τρόμος» ήταν αποκύημα της Ναζιστικής φαντασίας.[21]  
 
Προσπάθειες για την ανεύρεση εκδότη 
 
Ο Όργουελ συνάντησε μεγάλες δυσκολίες για να εκδόσει το χειρόγραφο, καθώς 
υπήρχαν φόβοι ότι το βιβλίο μπορεί να διατάρασσε τη συμμαχία μεταξύ Ηνωμένου 
Βασιλείου, Η.Π.Α. και Σοβιετικής Ένωσης. Τέσσερεις εκδότες αρνήθηκαν και ένας, 
παρά   την   αρχική   αποδοχή   του,   αρνήθηκε   μετά   από  συμβουλές  του  Υπουργείου  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-20
https://el.wikipedia.org/wiki/BBC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-21
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Πληροφοριών.[22][23] Τελικά, οι Σέκερ και Βάρμπουργκ δημοσίευσαν την πρώτη 
έκδοση το 1945.  
 
Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ο Όργουελ αντελήφθη ότι η λογοτεχνία 
κατά του Σοβιετικού καθεστώτος, δεν ήταν ένα θέμα που ήθελαν να θίξουν οι μεγάλοι 
εκδοτικοί οίκοι, συμπεριλαμβανομένου και του εκδότη με τον οποίο συνεργαζόταν ο 
Όργουελ, του Βίκτωρ Γκόλανζ.  
 
Ο Όργουελ υπέβαλλε προς κρίση το κείμενό του και στον Αντρέ Ντόιτς, που 
εργαζόταν το 1944 στους Νίκολσον & Γουώτσον. Ο Ντόιτς πείστηκε ότι η φίρμα στην 
οποία εργαζόταν ήθελε να το εκδώσει. Τελικά όμως ούτε αυτοί το έπραξαν και 
επιχείρησαν να νουθετήσουν τον Όργουελ σχετικά με λάθη στη Φάρμα των Ζώων. [24]  
 
Ελευθερία του Τύπου 
 
Ο Όργουελ έγραψε αρχικά έναν πρόλογο, όπου διαμαρτυρόταν για την ιδιότυπη 
λογοκρισία που οι Βρετανοί επέβαλλαν στους εαυτούς τους και το γεγονός ότι 
υποβάθμιζαν την κριτική προς τη Σοβιετική Ένωση, τον σύμμαχό τους κατά τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. «Το μελανό σημείο της λογοκρισίας του Τύπου στην Αγγλία είναι 
ότι είναι εθελούσια... Γεγονότα αποσιωπώνται από τον Βρετανικό Τύπο, όχι λόγω 
κυβερνητικών παρεμβάσεων, αλλά εξαιτίας μίας γενικής σιωπηρής συμφωνίας». Αν και 
είχε εκχωρηθεί χώρος για αυτή την εισαγωγή στην πρώτη έκδοση, δεν 
συμπεριελήφθη[22] και δεν συμπεριλαμβάνεται στις περισσότερες εκδόσεις.  
 
Οι Ζέκερ και Βάρμπουργκ εξέδωσαν την πρώτη έκδοση της Φάρμας των Ζώων το 
1945 χωρίς καμία εισαγωγή. Παρόλα αυτά, ο εκδότης είχε παραχωρήσει χώρο για τον 
πρόλογο στο κείμενο που είχε προκύψει από την επιμέλεια του πρωτοτύπου. Για 
άγνωστους λόγους, η εισαγωγή αφαιρέθηκε την τελευταία στιγμή πριν την τύπωση και 
η αρίθμηση των σελίδων διορθώθηκε την τελευταία στιγμή.[25][26]  
 
Μετά από χρόνια, το 1972, ο Ίαν Άνγκους βρήκε το πρωτότυπο με τον τίτλο «Η 
Ελευθερία του Τύπου» και ο Μπέρναρντ Κρικ το δημοσίευσε, μαζί με την εισαγωγή 
του, στο The Times Literary Supplement στις 15 Σεπτεμβρίου 1972[25] υπό τον τίτλο 
«How the essay came to be written» (Πως ήταν το ολοκληρωμένο δοκίμιο).[26] Το 
δοκίμιο του Όργουελ ασκούσε κριτική στη λογοκρισία του Βρετανικού τύπου, ειδικά 
στην υποβάθμιση μη κολακευτικών περιγραφών του Στάλιν και της Σοβιετικής 
κυβέρνησης. [26] Το ίδιο δοκίμιο εμφανίστηκε και στην Ιταλική έκδοση της Φάρμας 
των Ζώων του 1976, με άλλη εισαγωγή από τον Κρικ, με τον ισχυρισμό ότι ήταν η 
πρώτη έκδοση με τον πρόλογο του Όργουελ.[25]  
 
Κριτική 
 
Οι κριτικές της Φάρμας των ζώων από σύγχρονούς του δεν ήταν όλες θετικές.  
 
Γενικά, η Φάρμα των Ζώων αποτέλεσε ως και σήμερα αντικείμενο έντονου 
σχολιασμού. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-:4-22
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-23
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-24
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%96%CF%8E%CF%89%CE%BD#cite_note-:4-22
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Ανάλυση 
 
Τα γουρούνια ο Σνόουμπολ, ο Ναπολέων, και ο Σκουήλερ προσάρμοσαν τις ιδέες του 
γερο-Ταγματάρχη σε "ένα πλήρες σύστημα σκέψης" που το ονόμασαν Ζωισμό, μια 
αλληγορική αναφορά στον Κομμουνισμό. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Ναπολέων 
και ο Σκουήλερ συμμετέχουν σε ανθρώπινες δραστηριότητες (έπιναν αλκοόλ, 
κοιμόντουσαν στο κρεβάτι και είχαν χρηματικές συναλλαγές), πράγματα που 
απαγορεύονταν ρητά από τις Εφτά Εντολές. Ο Σκουήλερ τροποποιεί τις εφτά εντολές, 
για να εξηγήσει τον εξανθρωπισμό τους, μια νύξη για την αναθεώρηση της ιστορίας 
της Σοβιετικής κυβέρνησης, προκειμένου να ασκήσει τον έλεγχο της πεποίθησης των 
ανθρώπων για τον εαυτό τους και την κοινωνία τους.  
 
Οι αυθεντικοί κανόνες ήταν:  

1. Ό,τι έχει δύο πόδια είναι εχθρός. 

2. Ό,τι έχει τέσσερα πόδια ή φτερά είναι φίλος. 

3. Κανένα ζώο δεν επιτρέπεται να φοράει ρούχα. 

4. Κανένα ζώο δεν επιτρέπεται να κοιμάται σε κρεβάτι. 

5. Κανένα ζώο δεν επιτρέπεται να πίνει αλκοόλ. 

6. Κανένα ζώο δεν επιτρέπεται να σκοτώσει άλλο ζώο. 

7. Όλα τα ζώα είναι ίσα. 

 
Αργότερα ο Ναπολέων και τα γουρούνια του, κρυφά αναθεώρησαν κάποιες εντολές 
για να απαλλάξει τον εαυτό του από κατηγορίες παραβίασης των εντολών. Οι 
αλλαγμένες εντολές είναι οι εξής, με τις αλλαγές να εμφανίζονται με έντονους 
χαρακτήρες:  
 
4. Κανένα ζώο δεν πρέπει να κοιμάται σε κρεβάτι με σεντόνια. 
 
5. Κανένα ζώο δεν πρέπει να πίνει υπερβολικό αλκοόλ. 
 
6. Κανένα ζώο δεν πρέπει να σκοτώσει άλλο ζώο χωρίς αιτία. 
 
Τελικά, αυτά αντικαταστάθηκαν με τα αξιώματα, «Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά 
ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα», και «Τέσσερα πόδια καλά, δύο πόδια καλύτερα!" 
όπως οι χοίροι εξανθρωπίζονταν. Πρόκειται για μια ειρωνική διαστρέβλωση του 
αρχικού σκοπού των Επτά Εντολών, οι οποίες είχαν σκοπό να διατηρήσουν την τάξη 
στο εσωτερικό της Φάρμας των Ζώων, ενώνοντας τα ζώα εναντίον των ανθρώπων και 
αποτρέποντάς τα να ακολουθήσουν τις κακές συνήθειες των ανθρώπων. Μέσα από την 
αναθεώρηση των εντολών, ο Όργουελ αποδεικνύει πόσο απλά το πολιτικό δόγμα 
μπορεί να μετατραπεί σε εύπλαστη προπαγάνδα.  
 
Σημασία και αλληγορία 
 
Στο Ανατολικό Μπλοκ, τόσο η Φάρμα  των  Ζώων  και  αργότερα  το  1984  ήταν  στον  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
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κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων μέχρι το τέλος του κομμουνισμού το 1989 και 
ήταν διαθέσιμα μόνο μέσω παράνομων δικτύων Samizdat.  
 
Η επανάσταση των ζώων ενάντια στον αγρότη Τζόουνς είναι το ανάλογο με την 
Επανάσταση των Μπολσεβίκων του Οκτωβρίου του 1917 και η προσπάθεια του 
Τζόουνς να ανακτήσει τον έλεγχο, με τη βοήθεια των γειτονικών αγροτών, 
παραλληλίζει τις προσπάθειες των Δυτικών δυναμεων να συντρίψουν τους 
Μπολσεβίκους το 1918-1921. Η άνοδος των γουρουνιών στην εξουσία 
αντικατοπτρίζει την άνοδο της Σταλινικής γραφειοκρατίας στην ΕΣΣΔ, ακριβώς όπως 
η άνοδος του Ναπολέοντα ως του μοναδικού ηγέτη της φάρμας, αντικατοπτρίζει την 
άνοδο του Στάλιν.  
 
Δείτε επίσης 
 
Τζορτζ Όργουελ 
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Παράθεμα 2β 

Καθημερινά 

Η «Φάρμα των Ζώων»: μια αλληγορία για την τραγική προδοσία της Ρώσικης 
Επανάστασης 

31/12/2017 
 
Καθημερινά, Θεωρία / Ιστορία 

Τον χειμώνα του 1943-44 ο Τζόρτζ Όργουελ έγραψε τη «Φάρμα των Ζώων», την 
εξαιρετική αλληγορία του για την προδοσία της Ρωσικής Επανάστασης και την 
κυριαρχία του Σταλινισμού. Ο Όργουελ δυσκολεύτηκε πολύ να βρει εκδότη και 
βρέθηκε αντιμέτωπος με την ιδιότυπη βρετανική λογοκρισία που δεν ήθελε να 
ασκήσει κριτική στον Στάλιν – σαν αποτέλεσμα ο πρόλογος που είχε ετοιμάσει για 
να κριτικάρει αυτήν ακριβώς τη λογοκρισία «κόπηκε» στην πρώτη έκδοση. 

Δημοσιεύουμε άρθρο παρουσίασης του βιβλίου, από το σύντροφο Andy Ford, μέλος 
του «Σοσιαλιστικού Κόμματος –  CWI»  στη Βρετανία το οποίο δημοσιεύθηκε 
αρχικά στο μηνιαίο θεωρητικό περιοδικού του Σοσιαλιστικού Κόμματος/CWI, 
«Socialism Today».   

Επιτυχημένο σχεδόν από την πρώτη στιγμή, το βιβλίο «Η φάρμα των ζώων» 
συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στα 100 πιο σπουδαία μυθιστορήματα του 20ου αιώνα από 
το περιοδικό «Times». Διδάχτηκε σε πολλές περιπτώσεις στα βρετανικά σχολεία, ενώ 
ήταν απαγορευμένο σε όλες τις σταλινικές χώρες μέχρι και το 1989 που καταρρεύσανε 
και παραμένει απαγορευμένο στη Ζιμπάμπουε, τη Βιρμανία και σε κάποια από τα 
κράτη του Αραβικού Κόλπου. 

Το πρώτο πράγμα που κερδίζει τον αναγνώστη, είναι το πόσο καλογραμμένο είναι το 
βιβλίο. Η δράση εκτυλίσσεται με καθαρή και άμεση γλώσσα, με την απατηλή 
απλότητα ενός παραμυθιού. Μάλιστα, ο αρχικός τίτλος του βιβλίου ήταν: «Η φάρμα 
των ζώων: Ένα παραμύθι». Το ταλέντο του Όργουελ ως μυθιστοριογράφου φαίνεται 
από το πρώτο κεφάλαιο, όπου εκτυλίσσεται η πρώτη συνέλευση των ζώων. Δίνει 
ακριβώς όσες πληροφορίες χρειάζονται για τους χαρακτήρες που θα συναντήσουμε 
στο βιβλίο. Η εξαιρετική χρήση του χιούμορ από τον Όργουελ, όταν για παράδειγμα 
οι γάτες ψηφίζουν και υπέρ και κατά στη συνέλευση (στην ερώτηση «Είναι οι 
αρουραίοι σύντροφοι;»), προϊδεάζει τον αναγνώστη, ότι το βιβλίο δεν είναι απλά 
διασκεδαστικό, αλλά θα του μείνει αξέχαστο. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://net.xekinima.org/category/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ac/
http://net.xekinima.org/category/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ac/
http://net.xekinima.org/category/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 235 

Ο Όργουελ, που είχε ζήσει από πρώτο χέρι τον αισχρό ρόλο που έπαιξε το ρωσικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα και οι Σταλινικοί στον εμφύλιο πόλεμο στην Ισπανία, στον 
οποίο συμμετείχε ενταγμένος στις γραμμές του POUM, ενός πολιτικού 
σχηματισμού που είχε κάποιες επιρροές από τον Τρότσκι, ήταν αποφασισμένος να 
αποκαλύψει την αλήθεια για την σταλινική Ρωσία. 
 
Για να το κάνει αυτό, επέλεξε την αλληγορία και στο βιβλίο σχεδόν κάθε πράξη είναι 
παραλληλισμός με τον τρόπο που ο Στάλιν κατέλαβε την εξουσία και έφτασε στο 
βάρβαρο έλεγχο της Σοβιετικής Ένωσης. 
 
Το διήγημα ξεκινάει με τον «Παλιό Στρατηγό», ένα είδος αμαλγάματος του Μαρξ και 
του Λένιν, παρουσιάζοντας την ιδέα μιας κοινωνίας όπου τα ζώα δεν θα είναι πλέον 
υποχείρια των ανθρώπων και θα απολαμβάνουν τους καρπούς των κόπων τους. Τα ζώα 
υιοθετούν με ενθουσιασμό αυτή την ιδέα και συντομότερα από όσο θα μπορούσαν να 
φανταστούν ακόμα και τα ίδια, ο αγρότης Τζόουνς (ο Τσάρος) χάνει την εξουσία του. 
Η φάρμα μετονομάζεται σε «Φάρμα των Ζώων», δημιουργείται μία νέα σημαία που 
παριστά «μία οπλή και ένα κέρατο», ενώ τα γουρούνια και κυρίως ο Ναπολέων (ο 
Στάλιν) και ο Χιονάτος (ο Τρότσκι) θεωρούνται η φυσική ηγεσία της επανάστασης, αν 
και δεν φαίνεται να συμφωνούν ποτέ μεταξύ τους. 
 
Μία πρώιμη προειδοποίηση για το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια, εμφανίζεται όταν 
ο Ναπολέων αναλαμβάνει υπεύθυνος για το γάλα της φάρμας, το οποίο σύντομα 
«εξαφανίζεται». Το γεγονός αυτό μας υπενθυμίζει τις πρόσφατες αποκαλύψεις ότι 
πολύ σύντομα μετά την επανάσταση, ο Στάλιν εξέδωσε μία διαταγή ώστε οι 
αξιωματούχοι και οι γραφειοκράτες να δικαιούνται επιπλέον ψωμί –επιβεβαιώνοντας 
την αφοσίωση στον εαυτό του. Όμως το επιπλέον ψωμί θα ήταν ένα θλιβερό κίνητρο, 
χρήσιμο μόνο σε περιόδους μαζικής πείνας. Αυτή ήταν η αφετηρία για τη σημαντική 
ανάλυση του Τρότσκι για τον εκφυλισμό της Σοβιετικής Ένωσης. Σε ένα άρθρο του 
στο οποίο αναλύει τη θεωρητική δυνατότητα της επανάστασης σε μια καθυστερημένη 
χώρα, ο Μαρξ είχε γράψει:«Όταν οι ανάγκες είναι γενικευμένες, όλο το προηγούμενο 
καθεστώς (της καταπίεσης) θα επανέλθει». Βασισμένος σε αυτή την προσέγγιση, ο 
Τρότσκι εξήγησε ότι η πείνα και οι γενικευμένες ανάγκες ήταν το σημείο εκκίνησης 
του θριάμβου του Στάλιν. 
 
Ένα κύμα εξέγερσης εξαπλώνεται στις υπόλοιπες φάρμες καθώς η Φάρμα των 
ζώων στέλνει περιστέρια με το μήνυμα της επανάστασης, όπως συνέβη με την 
Τρίτη Διεθνή στα πρώτα της στάδια. 
 
Οι άνθρωποι δε μπορούν να το ανεχτούν και εισβάλουν στη φάρμα, αλλά τελικά 
ηττούνται από τον εξαιρετικό αγώνα των ζώων, του οποίου ηγείται ο Χιονάτος. Ο 
Ναπολέων συμμετέχει ελάχιστα στη «Μάχη του Στάβλου», όπως ο Στάλιν συμμετείχε 
ελάχιστα στον ρώσικο εμφύλιο πόλεμο, όταν το επαναστατημένο κράτος δέχτηκε την 
επίθεση σχεδόν κάθε καπιταλιστικής δύναμης στον πλανήτη. Ο Τρότσκι σχημάτισε 
και ηγήθηκε του Κόκκινου Στρατού που νίκησε τους εισβολείς. 
 
Στη συνέχεια, ο Ναπολέων και ο Χιονάτος διαφωνούν σε σχέση με το χτίσιμο ενός 
ανεμόμυλου στη Φάρμα των Ζώων. Αυτό αντικατοπτρίζει τη διαφορά ανάμεσα 
στο Στάλιν και τον Τρότσκι για τη βιομηχανοποίηση της Σοβιετικής Ένωσης. 
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Η διαμάχη επιλύεται όταν ο Ναπολέων εμφανίζεται με αιμοβόρα σκυλιά που έχουν 
εκτραφεί κρυφά στη φάρμα και διώχνουν το Χιονάτο. Πρόκειται για μια αλληγορική 
αναφορά στη μυστική αστυνομία που χρησιμοποίησε ο Στάλιν, προκειμένου να 
εξορίσει τον Τρότσκι και να σπείρει το φόβο στους υποστηρικτές του για να τους 
κλείσει το στόμα. Και όπως στη Σοβιετική Ένωση στα τέλη στης δεκαετίας του ’20, 
έτσι και ο Ναπολέων κλέβει τις ιδέες του Χιονάτου και τις παρουσιάζει σαν δικές του. 
 
Από αυτό το σημείο και μετά, οι εβδομαδιαίες συνελεύσεις της φάρμας, όπου τα ζώα 
συζητούν και συναποφασίζουν τα επόμενα βήματα, μετατρέπονται σε συναντήσεις 
όπου τα ζώα παίρνουν οδηγίες, όπως και οι σοβιετικοί εργαζόμενοι που σταδιακά 
μετατράπηκαν σε αποδέκτες εντολών της άρχουσας κλίκας. 
 
Ο ανεμόμυλος χτίζεται επίπονα από τα ζώα και ειδικά από τον Μπόξερ, το άλογο της 
Φάρμας. Εξαιρετικά δυνατός και με μεγάλη αυτοθυσία, ο Μπόξερ συμβολίζει το μέσο 
σοβιετικό εργάτη. Παρά τους κόπους του, ο ανεμόμυλος καταρρέει, όπως κατέρρευσε 
σε μεγάλο βαθμό το πρώτο 5ετές πλάνο του Στάλιν, με αποτέλεσμα την τεράστια πείνα 
που έπληξε τη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1930. 
 
Την ίδια ώρα που τα ζώα κινδυνεύουν με ασιτία, ο Ναπολέων παρουσιάζει σε αφελείς 
ανθρώπους που επισκέπτονται τη  φάρμα μια ψεύτικη αφθονία σε τρόφιμα ακριβώς 
όπως συνέβη με τους «Φίλους της Σοβιετικής Ένωσης» (τους οποίους ο Όργουελ 
σιχαινόταν) που ξεγελάστηκαν από το Στάλιν και τις στημένες του ξεναγήσεις. Παρά 
την κατάρρευση του ανεμόμυλου, ο Ναπολέων διατάζει τον Μπόξερ και τα υπόλοιπα 
ζώα να τον ξαναχτίσουν. 
 
Στο μεταξύ, ο Ναπολέων ξεκινάει τις διαπραγματεύσεις με δύο γειτονικές φάρμες, 
προκειμένου να κλείσει εμπορικές συμφωνίες. Η πρώτη φάρμα του Φόξγουντ είναι σε 
κακή κατάσταση (Βρετανία), ενώ η δεύτερη του Πίντσφιλντ, συντηρείται καλά, με 
επικεφαλής έναν αγρότη που «πάντα είναι μπλεγμένος σε αγωγές» (Ναζιστική 
Γερμανία). Ο Ναπολέων προσπαθεί να στρέψει τον έναν εναντίον του άλλου για δικό 
του όφελος, αλλά τελικά πουλάει ξυλεία στον Πίντσφιλντ, παρά την τρομακτικά βίαιη 
συμπεριφορά του ιδιοκτήτη απέναντι στα ζώα. Αμέσως μόλις κλείνει η συμφωνία, τα 
ζώα «ενημερώνονται» πως οι ιστορίες βασανιστηρίων και βαρβαρότητας που 
κυκλοφορούν για τον Πίντσιφιλντ είναι «πολύ υπερβολικές». Και ακριβώς όπως ο 
Χίτλερ, ο Πίντσφιλντ ξεπληρώνει τη συμφωνία με εισβολή στη Φάρμα των Ζώων. Και 
πάλι τα ζώα καταφέρνουν να νικήσουν, με πολλές θυσίες και πόνο και για μια ακόμα 
φορά πληρώνουν με την καταστροφή του ανεμόμυλου. 
 
Ένα από τα πιο θλιβερά σημεία στο βιβλίο είναι ο θάνατος του Μπόξερ. Μετά από 
όλους τους κόπους του για την κατασκευή του ανεμόμυλου, έχει πλέον γεράσει και η 
τραυματισμένη οπλή του καθυστερεί να επουλωθεί. Ο Ναπολέων λέει ότι θα τον 
στείλουν σε κτηνίατρο για να τον χειρουργήσει, αλλά όταν φτάνουν για να τον πάρουν, 
τα ζώα συνειδητοποιούν ότι το φορτηγό φέρει την επιγραφή «Άλφρεντ Σίμονς – 
Σφαγέας Αλόγων – Έμπορος Δερμάτων Ζώων». Ο Μπόξερ στάλθηκε στο σφαγείο. 
Ακριβώς όπως οι ηρωικοί Σοβιετικοί εργάτες «ανταμείφθηκαν» για τους κόπους τους 
από τον Στάλιν με τις φρικτές εκκαθαρίσεις της δεκαετίας του 1930. 
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Η οριστική προδοσία έρχεται όταν ο βασικός ηθικός πυλώνας της Φάρμας των 
Ζώων ότι «Όλα τα Ζώα είναι ίσα» μετατρέπεται σε: 
 
«Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα». 
 
Με τον ίδιο υποκριτικό και 
βρώμικο τρόπο, ο Στάλιν και οι 
συνεργάτες του προδώσανε τις 
βασικές αρχές της Σοβιετικής 
Ένωσης και της Οκτωβριανής 
Επανάστασης. Στην γνωστή 
σκηνή στο τέλος του βιβλίου, 
βασισμένη στο Συνέδριο της 
Τεχεράνης του 1943, τα ζώα 
κοιτούν «μία τα γουρούνια, μία 
τους ανθρώπους, αλλά είναι 
αδύνατο να ξεχωρίσουν ποιος 
είναι ποιος». 
 
Μέχρι το 1943, ο εκφυλισμός είχε προχωρήσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε ο Όργουελ δε 
μπορούσε να δει καμία διαφορά ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και τα αστικά κράτη 
της εποχής. Μάλιστα, ο Τρότσκι σχολίασε την κατάσταση με παρόμοιο τρόπο: ότι σε 
επίπεδο εικόνας και συμπεριφοράς, δεν υπήρχε σχεδόν καμία διαφορά ανάμεσα στη 
Σταλινική γραφειοκρατία και τους δικτάτορες και τους ηγέτες του καπιταλισμού. Αλλά 
ο Τρότσκι επίσης επισήμανε ότι τα οικονομικά θεμέλια της Σοβιετικής Ένωσης ήταν 
εντελώς διαφορετικά από αυτά του καπιταλιστικού συστήματος και αυτός ήταν ο 
λόγος για τον οποίο κατάφεραν οι Σοβιετικοί να νικήσουν τις ναζιστικές ορδές. 
 
Η ιστορία της έκδοσης του βιβλίου είναι παράξενη: Αρχικά, το 1945 οι 
προσπάθειες των υποστηρικτών του Σταλινισμού κατάφεραν να καθυστερήσουν 
την έκδοσή του, αλλά η ειλικρίνεια και η ποιότητα του, έλαμψαν και οδήγησαν σε 
διθυραμβικές κριτικές, που ακολουθήθηκαν από μεγάλους αριθμούς πωλήσεων 
παγκοσμίως. 
 
Αυτό επέτρεψε στον Όργουελ να εξασφαλίσει τον χρόνο και τα χρήματα για να 
δουλέψει πάνω στο τελευταίο του βιβλίο, το «1984». Το βιβλίο αξιοποιήθηκε από τη 
CIA ως «αντισοβιετική προπαγάνδα», ενώ η ίδια υπηρεσία χρηματοδότησε ταινία 
κινουμένων σχεδίων με βάση το βιβλίο, το 1954. 
 
Η «Φάρμα των ζώων» χρησιμοποιείται συχνά στα σχολεία για να περάσει την ιδέα ότι 
η επανάσταση είναι μάταιη, αφού τελικά οδηγεί σε δικτατορία. Αλλά όλα αυτά δεν 
έχουν καμία σχέση με την οπτική του Όργουελ. Σε κάθε του γραμμή, το βιβλίο 
υπερασπίζεται την επανάσταση στα πρώτα της στάδια, ενώ ο πραγματικός ήρωας είναι 
ο Μπόξερ, που όπως και οι άνθρωποι της εργατικής τάξης σε όλο τον κόσμο, αποτελεί 
την πραγματική πηγή του πλούτου και των επιτυχιών της φάρμας. Το γεγονός ότι 
εξαπατήθηκε και του στερήθηκε αυτός ο πλούτος, ακόμα και ο βάρβαρος θάνατός  του,  
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αποτελούν «κατηγορώ» για τον Ναπολέοντα και όχι για τον Μπόξερ. 
 
Ο Όργουελ δεν βρήκε ποτέ τον δρόμο προς τη θεωρητική κατανόηση του 
εκφυλισμού της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν όμως ένας συνεπής και ειλικρινής 
δημοκράτης και σοσιαλιστής. Η «Φάρμα των Ζώων» αποτελεί μια ειλικρινή και 
εξαιρετικά γραμμένη αλληγορία για την καταστροφική προδοσία της Ρώσικης 
Επανάστασης από μια συμμορία άκρως ιδιοτελών, χωρίς αρχές εγκληματιών. 
 
διαβάστε ακόμα: 
 

 
Πηγή: http://net.xekinima.org/i-farma-ton-zoon-mia-aligoria-gia-tin-tra/ 

 
 
 

Παράθεμα 3 
 

Καρλ Μαρξ 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1917 – 100 χρόνια από 
την Επανάσταση του 

Οκτώβρη 

100 χρόνια μετά: Ο 
Οκτώβρης δεν είναι για 

το μουσείο… 

Ρωσική επανάσταση – 
100 χρόνια 

http://net.xekinima.org/i-farma-ton-zoon-mia-aligoria-gia-tin-tra/
http://net.xekinima.org/1917-100-xronia-apo-tin-epanastasi-tou-okto/
http://net.xekinima.org/1917-100-xronia-apo-tin-epanastasi-tou-okto/
http://net.xekinima.org/1917-100-xronia-apo-tin-epanastasi-tou-okto/
http://net.xekinima.org/100-xronia-meta-o-oktovris-den-einai-gia-t/
http://net.xekinima.org/100-xronia-meta-o-oktovris-den-einai-gia-t/
http://net.xekinima.org/100-xronia-meta-o-oktovris-den-einai-gia-t/
http://net.xekinima.org/rosiki-epanastasi-100-xronia/
http://net.xekinima.org/rosiki-epanastasi-100-xronia/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg
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Γενικές πληροφορίες 

Όνομα στη μητρική γλώσσα Karl Marx (Γερμανικά)  

Γέννηση 
5  Μαΐου 1818[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 

Τριρ[15][16][17][3][8][18][10] 

Θάνατος 
14  Μαρτίου 1883[19][2][4][5][6][7][8][20][10][11][12][13][14] 

Λονδίνο[21][16][8][22][10] 

Αιτία θανάτου ασθένεια των πνευμόνων 

Συνθήκες θανάτου φυσικά αίτια 

Τόπος ταφής Κοιμητήριο Χάιγκεϊτ[19]
 

Κατοικία 
Λονδίνο (1849–1883)[23][24][25], Τριρ, Βερολίνο, Παρίσι (από 

1843)[3][26][27], Βρυξέλλες (1845–1848)[28][29][30] 

Εθνικότητα Ασκεναζίτες και Γερμανοί 

Ψευδώνυμο Glückskind[3] 

Χώρα πολιτογράφησης Βασίλειο της Πρωσίας (έως 1848)[31][32] 

Θρησκεία αθεϊσμός (από Δεκαετία του 1830)[33] 

Εκπαίδευση και γλώσσες 

Μητρική γλώσσα Γερμανικά 

Ομιλούμενες γλώσσες Γερμανικά[34]
 

Εκπαίδευση Διδάκτωρ 

Σπουδές 

Πανεπιστήμιο της Βόννης (1835–1836)[3][35][36][37][38] 

Πανεπιστήμιο Ιένας[39][40] 

Πανεπιστήμιο Χούμπολτ (από 1836)[36][38][41][33] 

Gimnasium Real Frederick William III (από 1830)[3] 

Πληροφορίες ασχολίας 

Ιδιότητα 

οικονομολόγος[42][43] 

δημοσιογράφος[44][45] 

ιστορικός[46] 

φιλόσοφος 

κοινωνιολόγος[47][48] 

επαναστάτης[49] 

ποιητής[3] 

πολιτικός[50] 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-abc9457dcf728dd069b8ed5b2e1a86035cf2b679-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-cf18376febc1e7c6fb40b76fec95ff8eb7b76662-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-9e400df5df3eddf5db3f58eee1bb805d538c13cd-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-02c8c99d3e2ab2fe8e5e95b92e716967ad9ab014-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-3e1391fee248e857a7d07b46ffcf39a794649731-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-05fcaaef7225f4d5c2c82109ba16a09ba0fa4048-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-7f3d8272f2ba7b0d64d285ed43919969c6535183-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-511d4db944b421e9b209f823011807dea3e96575-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-2cd51ebb5e6ba955d06f523d2454be43847a0df7-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-62d99ce0a5373b43973cc699c1da248c1c1d351a-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-d16007c0d662a9f84c30d62fe9c6365d4d46ab9a-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-4f59c3793d605cae049f96335b66f918fa13942b-12
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-ed1f46a42c9ed8f422081e04fefe15e05796ac66-13
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-d6e48ae8461add959c4eb4aac9c24fb509003b8c-14
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-205eabda4a2cf7d4f8ede558f514fc289fb74afd-15
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-e4ec85b883610e194239084309aea6ab4d65c877-16
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-2dbbaf182bdd4e7d0a150523feccfc02c8b4b67a-17
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-9e400df5df3eddf5db3f58eee1bb805d538c13cd-3
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-cf18376febc1e7c6fb40b76fec95ff8eb7b76662-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-02c8c99d3e2ab2fe8e5e95b92e716967ad9ab014-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-3e1391fee248e857a7d07b46ffcf39a794649731-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-05fcaaef7225f4d5c2c82109ba16a09ba0fa4048-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-7f3d8272f2ba7b0d64d285ed43919969c6535183-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-511d4db944b421e9b209f823011807dea3e96575-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-8cb9841348e3bc1d45f135bef1662c5a14a4f1c3-20
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-62d99ce0a5373b43973cc699c1da248c1c1d351a-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-d16007c0d662a9f84c30d62fe9c6365d4d46ab9a-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-4f59c3793d605cae049f96335b66f918fa13942b-12
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-ed1f46a42c9ed8f422081e04fefe15e05796ac66-13
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Ο Καρλ Χάινριχ Μαρξ (Karl Heinrich Marx, 5 Μαΐου 1818 - 14 Μαρτίου 1883) ήταν 
Γερμανός φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, δημοσιογράφος, ιστορικός, πολιτικός 
οικονομολόγος και θεωρείται ως θεμελιωτής του κομμουνισμού. Ασχολήθηκε με 
πολλά ζητήματα ως φιλόσοφος και δημοσιογράφος. Είναι κατ' εξοχήν γνωστός για την 
ανάλυση της ιστορίας σε όρους ταξικής πάλης, η οποία συνοψίζεται στη θεωρία ότι τα 
συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών και των εργαζομένων είναι διαμετρικά αντίθετα 
μεταξύ τους. 
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Τα πρώτα χρόνια 
 
Ο Καρλ Μαρξ γεννήθηκε στις 5 Μαΐου του 1818 στη Τριρ.[64][65] Οι γονείς του ήταν ο 
Χάινριχ Μαρξ και η Ενριέττα Πρέσμπουργκ. Συνολικά είχαν τέσσερις γιους και πέντε 
κόρες. Ο πρωτότοκος γιος Μόριτς-Ντάβιντ πέθανε το 1815 αμέσως μόλις γεννήθηκε. 
Τα αδέλφια του Χέρμαν (πέθανε 23 ετών), Ενριέττα, Καρολίνα, και Έντουαρντ 
(πέθανε 11 ετών) πέθαναν σε νεαρή ηλικία από φυματίωση.[66] Η αδελφή του Σοφία, 
γεννημένη στις 13 Νοέμβρη 1816, παντρεύτηκε αργότερα τον δικηγόρο Schmalhausen 
και έζησε στο Μάαστριχτ, και η Λουίζα, γεννημένη στα 1821, νυμφευμένη με τον 
Ολλανδό Jan Karl Julta, μετανάστευσε στη Νότια Αφρική. Τέλος η Αιμιλία, γεννημένη 
το 1822, παντρεύτηκε τον μηχανικό Conradi και έζησε στην Τρίερ μέχρι το θάνατό της 
στα 1888.[67]  Η  οικογένεια  του  Μαρξ  ήταν  μια  προοδευτική εβραϊκή οικογένεια 
από τo Τρίερ της Πρωσίας. Ο πατέρας του, γνωστός ως Χέρσελ όσο ήταν παιδί, 
καταγόταν από γενιά ραβίνων[68] και ήταν δικηγόρος. Ο θείος του Σαμουήλ ήταν 
ραβίνος στο Τρίερ.Επίσης και από την πλευρά της μητέρας του υπήρχαν αρκετοί 
λόγιοι: ο παππούς της ήταν ραβίνος που είχε μεταναστεύσει από την Ουγγαρία στην 
Ολλανδία.[69] Καθώς όμως στην Πρωσία του 19ου αιώνα οι ευκαιρίες για προκοπή για 
μια εβραϊκή οικογένεια ήταν μειωμένες, και επειδή ο Χέρσελ δεν ήταν ιδιαίτερα 
θρησκευόμενος, αποφάσισε, το 1816 ή 1817, να ενστερνιστεί τη λουθηρανική 
θρησκεία, που ήταν το θρήσκευμα της Πρωσίας, αλλάζοντας ο ίδιος το όνομά του σε 
Χάινριχ, πράγμα που είχε θετικές επιπτώσεις στην καριέρα του ως νομικού. Πίστευε 
πως ήταν μια θρησκεία ελευθερίας πνεύματος. Ωστόσο, μετά την ήττα του 
Ναπολέοντα, οι Εβραίοι στην Πρωσία είχαν αποκλεισθεί από κάθε δημόσιο αξίωμα[70] 
και με ένα ψήφισμα του Υπουργού Εσωτερικών στις 4 Μαΐου 1816 η έννοια του 
δημόσιου αξιώματος είχε επεκταθεί και στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμεσης Απονομής Δικαιοσύνης είχε ζητήσει 
προηγουμένως να γίνει μια εξαίρεση για τον Χάινριχ Μαρξ και να τον δεχτούν στην 
δικαστική υπηρεσία λόγω των υψηλών του προσόντων, αλλά ο υπουργός την 
απέρριψε.[71]Η γυναίκα του Ενρριέτα περίμενε να πεθάνουν πρώτα οι γονείς της, για 
να βαπτιστεί στις 20 Νοεμβρίου 1825.[72] Η οικογένεια Μαρξ ήταν πολύ φιλελεύθερη, 
και στην οικία τους φιλοξενήθηκαν πολλοί διανοούμενοι και καλλιτέχνες την εποχή 
της νεότητας του. 
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 Μαρξ.Ο πατέρας του Μαρξ ήταν αρχηγός του μετριοπαθούς συνταγματικού κόμματος 
της Τρίερ, αντιτίθετο σε κάθε γαλλοφιλία και προτιμούσε τη φωτισμένη μοναρχία από 
τη στρατιωτική δικτατορία ή την απολυταρχία.[73]  
 
Εκπαίδευση – Σταδιοδρομία 
 
Ο Καρλ Μαρξ φοίτησε πέντε χρόνια στο γυμνάσιο των Ιησουιτών στο Τρίερ, καντιανό 
και φιλελεύθερο. Ήταν άριστος μαθητής. Στο απολυτήριό του οι επιδόσεις του 
κρίνονται καλές κι ενώ στις αρχαίες γλώσσες, στα Γερμανικά και στην Ιστορία είναι 
ικανοποιητικές, στα Μαθηματικά και στα Γαλλικά έχει χαμηλότερο βαθμό.[74] Στα 
γυμνασιακά του χρόνια συνέγραψε συνολικά δύο διατριβές δοσμένου θέματος, που 
αφορούσαν την ιστορία και τη θρησκεία (Η τελευταία εξετάστηκε ως συνεκτικό 
στοιχείο της κοινωνίας, και απέσπασε τιμητική διάκριση. Σε αυτήν ο Μαρξ 
ασχολήθηκε με το κοινωνικό έργο της εκκλησίας) και μία ελεύθερου θέματος, που 
αφορούσε την επιλογή επαγγέλματος. Σ' αυτή τη διατριβή με τον καλύτερο τρόπο 
διαφαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του νεαρού Καρλ 
Μαρξ και οι προοπτικές της μελλοντικής επιστημονικής και φιλοσοφικής του 
δραστηριότητας.[75] Μέχρι να τελειώσει την γυμνασιακή εκπαίδευση του, ήξερε να 
διαβάζει Αρχαία Ελληνικά εύκολα, Λατινικά και απέκτησε ευφράδεια στα Αγγλικά 
και Γαλλικά, ενώ μπορούσε να διαβάσει Ισπανικά και Ιταλικά. Διάβαζε αρχαία 
Ελληνικά κάθε χρόνο για να διατηρήσει την γνώση τους. Πάντως μια τέτοια 
εκπαίδευση δεν ήταν πολύ σπάνια εκείνη την εποχή.[76]  
 
Οι πανεπιστημιακές σπουδές του Μαρξ (από τον Οκτώβρη του 1835 ως τον Μάρτη 
του 1841)[77] άρχισαν στο Πανεπιστήμιο της Βόννης (Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität) το 1835, όπου σπούδαζε νομικά. Η επιλογή αυτή υπαγορεύθηκε για 
λόγους επαγγελματικής αποκατάστασης, αφού στην περιοχή της γενέτειράς του είχαν 
ιδρυθεί αρκετά δικαστήρια και θα μπορούσε να βρει γρήγορα μια θέση. [78] Ωστόσο, 
οι συναναστροφές του στο πανεπιστήμιο της πόλης τον απέσπασαν από τις σπουδές 
του και περνούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του τραγουδώντας στις μπιραρίες. 
Έγινε μάλιστα μέλος της Λέσχης της ταβέρνας των συμπατριωτών του κι ένας από τους  
πέντε προέδρους της. Έγινε επίσης μέλος της Λέσχης των ποιητών. Ο πατέρας του, ενώ 
ενέκρινε την ένταξη του γιου του στην δεύτερη, δεν ενέκρινε την ένταξη στην 
πρώτη.[79] Στην συνέχεια τον ανάγκασε να αλλάξει πανεπιστήμιο την επόμενη χρονιά, 
και έτσι ο Καρλ μεταφέρθηκε στο σοβαρό και ακαδημαϊκού ύφους πανεπιστήμιο 
Humboldt Universität (πρώην Friedrich-Wilhelms-Universität) στο Βερολίνο. Εκεί το 
ενδιαφέρον του νεαρού Μαρξ στράφηκε προς τη φιλοσοφία,[80] προς απογοήτευση του 
πατέρα του, και εντάχθηκε σε ένα κύκλο φοιτητών και νεαρών καθηγητών γνωστού 
ως Οι νέοι (αριστεροί) Χεγκελιανοί, με αρχηγό τον Μπρούνο Μπάουερ. Μερικά μέλη 
αυτού του κύκλου αναζητούσαν συνδετικές γραμμές ανάμεσα στη μετά-αριστοτελική 
και τη μετά-Χεγκελιανή φιλοσοφία. [81] Ο Χέγκελ, που ενόσω ζούσε ήταν σημαίνουσα 
προσωπικότητα για το Πανεπιστήμιο και για τη Γερμανία γενικότερα, είχε πεθάνει 
πρόσφατα, το 1831. Οι παραδοσιακοί συνεχιστές του Χέγκελ (γνωστοί ως δεξιοί 
Χεγκελιανοί) που παρέμεναν στο πανεπιστήμιο διακήρυτταν ότι η σειρά των 
ιστορικών διαλόγων είχε ολοκληρωθεί, και η πρωσική κοινωνία, που είχε διαμορφωθεί 
την εποχή εκείνη, ήταν η εκπλήρωση των μέχρι τότε κοινωνικών συστημάτων, με 
εύρωστο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, καλά πανεπιστήμια, ανεπτυγμένη βιομηχανία 
και   χαμηλή   ανεργία.   Η  αριστερή  πτέρυγα  των  συνεχιστών  του  Χέγκελ,  οι   Νέοι  
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Χεγκελιανοί, τους οποίους ακολουθούσε ο Μαρξ,[82] υποστήριζαν, αντίθετα, ότι 
υπήρχαν ακόμα νέες μεγάλες διαλεκτικές προκλήσεις, και πως η πρωσική κοινωνία 
της εποχής μακράν απείχε της τελειότητας, καθώς υπήρχαν ακόμα θύλακες φτώχειας, 
κυβερνητικός έλεγχος και λογοκρισία, και διακρίσεις σε βάρος των αλλοθρήσκων (μη-
Λουθηρανών).  
 
Στην διάρκεια των πρώτων ετών των σπουδών του ο Μαρξ ήλπιζε πως θα μπορούσε 
να γίνει υφηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου., αλλά από τότε που τον δέχθηκαν 
οι νεοχεγγελιανοί έπαψε να ενδιαφέρεται για τις σπουδές του.[83] Στις 30 Μαρτίου 
έλαβε πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών του.[84] Τελικά εκπόνησε τη διατριβή 
του η οποία αφορούσε στη σύγκριση των ατομικών θεωριών του Δημόκριτου και του 
Επίκουρου[85], την κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο της Ιένας στις 6 Απριλίου του 1841 και 
στις 15 του ίδιου μήνα έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα.[86] Όταν ο Μαρξ τελείωσε 
τις πανεπιστημιακές του σπουδές, περνούσε τον καιρό του ανάμεσα στην Τρίερ, στην 
Κολωνία και στη Βόνη.[87]  
 
Επαγγελματική ζωή 
 
Όταν ο δάσκαλος και μέντορας του, Μπάουερ, αποβλήθηκε από λέκτορας το 1842, ο 
Μαρξ έχασε κάθε ελπίδα διορισμού στο πανεπιστήμιο[88]και καταπιάστηκε με τη 
δημοσιογραφία, εργαζόμενος στην "Rheinische Zeitung" (Εφημερίδα της Ρηνανίας). 
Μεταξύ Γενάρη και Φλεβάρη 1842, ετοιμάζει το δοκίμιό του με τίτλο Παρατηρήσεις 
στις τελευταίες πρωσικές διατάξεις για τη λογοκρισία προορισμένο για την Deutsche 
Jahrbucher (Γερμανικά χρονικά),χωρίς να κατορθώσει να δημοσιευτεί, παρά αργότερα 
στην Ελβετία. [89] Το πρώτο άρθρο του στην εφημερίδα της Ρηνανίας ήταν το Οι 
συζητήσεις της έκτης Δίαιτας του Ρήνου. Συζήτηση για την ελευθερία του Τύπου και τη 
δημοσίευση των συζητήσεων της Δίαιτας [90] στις 5 Μαΐου 1842.[91] Καθώς τα άρθρα 
του για την κλοπή της ξυλείας και την κατάσταση των αμπελουργών της Μοζέλ [92][93] 
προκάλεσαν αίσθηση, στις 15 Οκτωβρίου του 1842 ανέλαβε αρχισυντάκτης της 
Εφημερίδας της Ρηνανίας.[94] Η εφημερίδα έπαψε να λειτουργεί το 1843, εν μέρει λόγω 
προστριβών του με την κυβερνητική λογοκρισία. Ο Μαρξ αποχώρησε στις 18 Μαρτίου 
1843 από την εφημερίδα η οποία έκλεισε τελικά την 1η Απριλίου.[95][96]  
 
Η φυγή στο Παρίσι 
 
Αρχικά ο Μαρξ ήθελε να πάει στην Ελβετία και να συνεργαστεί με τον Γερμανικό 
Αγγελιαφόρο Εκεί υπολόγιζε πως θα έβγαζε 550 με 600 τάλιρα το χρόνο και άλλα 250 
συγγραφικά δικαιώματα. Όμως η Ελβετία ήταν μια χώρα που αποθάρρυνε τους 
ριζοσπάστες.[97] Ο φίλος του πατέρα του ο Esser πρότεινε στον Μαρξ να μπει στην 
κυβέρνηση, αλλά το αρνήθηκε.[98] Εγκαταστάθηκε στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 
1843[99]. Τέλη Φλεβάρη 1844 εξέδωσε τα Γαλλογερμανικά Χρονικά. Φύλλα του 
κυκλοφόρησαν στην Πρωσσία και οι αρχές έδωσαν εντολή αν ο Μαρξ και οι 
συνεκδότες του εντύπου έμπαιναν στην Πρωσσία να συλλαμβάνονταν. Όμως ο ένας 
εκ των συνεκδοτών, ο Rouge, ήλθε σε ρήξη με τον Μαρξ, μην συνεχίζοντας την 
έκδοση του εντύπου και δίνοντας για αμοιβή στον Μαρξ τα αδιάθετα αντίτυπα της 
εφημερίδας.[100] Έτσι ο Μαρξ, μετά το σταμάτημα της έκδοσης των Χρονικών, δεν 
διέθετε κανένα δημοσιογραφικό όργανο για να προωθήσει τις θέσεις του. [101] Οι 
κομμουνιστές τεχνίτες εξέδιδαν στο Παρίσι την Vorwarts και εκεί ο Μαρξ δημοσίευσε 
το πρώτο του άρθρο στις 7 Αυγούστου  1844.[102]  Εκεί  προέβη  σε  επανεκτίμηση  της 
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σχέσης του με τον Μπάουερ και τους αριστερούς Χεγκελιανούς, και έγραψε το 
"Εβραϊκό ζήτημα", που ήταν μια κριτική στις έννοιες των πολιτικών δικαιωμάτων και 
της πολιτικής απελευθέρωσης. Στο Παρίσι γνώρισε και άρχισε να συνεργάζεται με τον 
Φρίντριχ Ένγκελς, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με το ζήτημα της εργατικής τάξης και 
των οικονομικών. Επίσης συνάντησε τους Χάινε, Herwegh, Leroux, και 
Μπακούνιν.[103] Επειδή η Vorwarts δημοσίευε αντιπρωσσικά άρθρα, ο Μαρξ 
στοχοποιήθηκε, παρακολουθούμενος από μυστικούς αστυνομικούς, ενώ οι Πρωσσικές 
αρχές ζήτησαν να απελαθεί από τη Γαλλία. Στις 11 του Γενάρη ο Υπουργός 
Εσωτερικών διέταξε την απέλαση του Μαρξ. Θα μπορούσε να συνεχίσει να μένει αν 
σταματούσε κάθε κριτική σε βάρος της Πρωσικής κυβέρνησης.[104] Στις 3 
Φεβρουαρίου 1845 ο Μαρξ και η οικογένειά του εκδιώκονται από τη Γαλλία. [105]  
 
Από τη Γαλλία στις Βρυξέλλες 
 
Έφτασε στις Βρυξέλλες στις 5 Φλεβάρη 1845.[106] Ωστόσο ο πρεσβευτής της 
Πρωσσίας ζήτησε την απέλασή του κι ενώ ο Μαρξ ζήτησε αμέσως άδεια παραμονής 
δεν την έλαβε. Υποχρεώθηκε στη συνέχεια να υπογράψει μια βεβαίωση απέναντι στις 
αρχές πως δεν θα εξέδιδε κανένα έντυπο σχετικά με τη σύγχρονη πολιτική. Τελικά 
υπέγραψε και εξασφάλισε τη διαμονή. Όμως τον Δεκέμβριο του 1845 παραιτήθηκε 
από την πρωσσική υπηκοότητα.[107] Στις Βρυξέλλες συνέγραψαν με τον Ένγκελς τη 
"Γερμανική Ιδεολογία" [108], μια κριτική μελέτη της φιλοσοφίας του Χέγκελ και των 
αριστερών Χεγκελιανών. Αργότερα ο Μαρξ έγραψε την "Αθλιότητα της Φιλοσοφίας", 
μια κριτική μελέτη της γαλλικής σοσιαλιστικής σκέψης. Αυτά τα δύο έργα αποτέλεσαν 
τις βάσεις για το επικείμενο "Κομμουνιστικό μανιφέστο", που πρωτοεκδόθηκε στις 21 
Φεβρουαρίου του 1848, με εντολή της Communist League, μιας οργάνωσης Γερμανών 
μεταναστών, οι οποίοι είχαν συναντήσει το Μαρξ στο Λονδίνο.  
 
Στη Γαλλία και η αυτοεξορια στο Λονδίνο 
 
Εκείνη τη χρονιά στην Ευρώπη ξέσπασαν μεγάλες επαναστάσεις. Το εργατικό κίνημα 
απέσπασε την εξουσία από τον βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππο, και κάλεσε το Μαρξ να 
επιστρέψει στο Παρίσι. Στις 3 Ιουνίου βρίσκεται στο Παρίσι. Όταν η κυβέρνηση των 
εργατικών κατέρρευσε το 1849, ο Μαρξ,αρνούμενος το μέρος που του παραχωρούσε 
η κυβέρνηση για διαμονή, στην Βρετάνη, μετανάστευσε στο Λονδίνο, στις 24 
Αυγούστου της ίδιας χρονιάς.[109] Το 1852 συνέγραψε το διάσημο φυλλάδιο "Η 18η 
Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη" στο οποίο ανέλυε την κυριαρχία στην άνοδο 
στην εξουσία του Λουδοβίκου Βοναπάρτη Ναπολέοντα Γ' (1852-1871) στη Γαλλία. 
Από το 1852 έως το 1861, ενόσω ζούσε στο Λονδίνο, ο Μαρξ υπήρξε ευρωπαϊκός 
απεσταλμένος της εφημερίδας New York Tribune. Ο Μαρξ μελέτησε επισταμένα τις 
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία. Η μελέτη του αυτή αποδόθηκε στα λεγόμενα 
"ιστορικά έργα" που περιλαμβάνουν τα εξής: "18η Μπρυμέρ του Λουδοβίκου 
Βοναπάρτη" , "Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία" , "Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία" . 
Το 1864 αποτέλεσε βασικό παράγοντα στην ίδρυση της Διεθνούς Εργατικής Ένωσης 
που ονομάστηκε αργότερα Πρώτη Σοσιαλιστική Διεθνής, ως βάση της πολιτικής 
δράσης. Η οργάνωση αυτή, που αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια διεθνούς 
οργάνωσης του εργατικού κινήματος, αυτοδιαλύθηκε το 1872, μετά την ήττα της 
Κομμούνας του Παρισιού (1871), προσανατολίζοντας τα τμήματα της στην ίδρυση 
εργατικών κομμάτων σε κάθε  χώρα.  Στο  Λονδίνο,  ο  Μαρξ  αφιερώθηκε  σε  ιστορικά  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%88%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-103
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-104
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-105
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-106
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-107
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-108
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1848
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1849
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-109
https://el.wikipedia.org/wiki/1852
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_18%CE%B7_%CE%9C%CF%80%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CF%81_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_18%CE%B7_%CE%9C%CF%80%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CF%81_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1852
https://el.wikipedia.org/wiki/1861
https://el.wikipedia.org/wiki/1864
https://el.wikipedia.org/wiki/1872


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 245 

και θεωρητικά έργα, το πιο φημισμένο από τα οποία είναι Το Κεφάλαιο, ο πρώτος 
τόμος του οποίου εκδόθηκε το 1867.  
 
Οικογενειακή κατάσταση 
 

Ο Μαρξ αρραβωνιάστηκε μυστικά το 
φθινόπωρο του 1836 την κατά τέσσερα χρόνια 
μεγαλύτερή του Τζένη φον Βέστφαλεν[110].[111] 
Ο πατέρας του ήταν επιφυλακτικός στην 
προοπτική μιας τέτοιας σχέσης, καθώς η 
αρραβωνιαστικιά του γιου του προερχόταν από 
μια ευυπόληπτη οικογένεια και η ίδια ήταν μια 
περιζήτητη νύφη.[112][113] Υπάρχει μια μαρτυρία 
του κατοπινού γαμπρού του Μαρξ Λονγκέ, σε 
νεκρολογία του γραμμένη τον Δεκέμβριο του 
1881, πως η Τζένη Μαρξ αντιμετώπιζε 
αντιδράσεις φυλετικού περιεχομένου σχετικά 
με την εβραϊκή καταγωγή του μέλλοντα 
συζύγου της κι έπρεπε να τις ξεπεράσει, αλλά ο 
Καρλ Μαρξ το διέψευσε κατηγορηματικά στην 
κόρη του.[114][115] Υπάρχουν επίσης επιστολές 
μεταξύ της μητέρας του και του ιδίου που 
υπαινίσσονται ψυχρότητα μεταξύ της ιδίας και 
της οικογένειας της Τζένης Μαρξ[116] Στις 10 
Μαΐου 1838 πέθανε ο πατέρας του [117] και η 
μητέρα του τον συνέδραμε με διάφορα 
χρηματικά ποσά, για να καλύψει τις τρέχουσες 
ανάγκες του.[118] Στις 12 Ιουνίου 1843 
υπογράφει συμβόλαιο γάμου στο Κρώυτσναχ 
με την Τζένη και ετοιμάζεται να φύγει για το 

Παρίσι.[119][120] Την 1η Μαΐου 1844 γεννιέται η μεγαλύτερή του κόρη η Τζένη. Το 1847 
ακολουθεί η γέννηση της κόρης του Λάουρας και το 1847 του γιου του Έντγκαρ.[121]Το 
1849 γεννιέται ο γιος του Γκουίντο, ο οποίος πεθαίνει στις 19 Νοεμβρίου 1851. Στις 
16 Γενάρη 1855 γεννήθηκε η κόρη του Ελεάνορ και στις 6 Απριλίου πεθαίνει ο γιος 
του Έντγκαρ.[122] Τον Δεκέμβριο του 1863 πέθανε η μητέρα του.[123] Η γυναίκα του 
Μαρξ, σε γράμμα της προς την Liebknecht, σημείωνε πως θα υποκρινόταν αν δήλωνε 
πως λυπήθηκε για τον θάνατο της πεθεράς της.[124] Η Τζένη πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου 
1881 από καρκίνο στο συκώτι.[125] Ο Μαρξ άρχισε προς το τέλος της ζωής του να 
υποφέρει από πλευρίτιδα. Τον Φλεβάρη του 1882 πήγε στο Αλγέρι και ξαναέπαθε 
πλευρίτιδα. Πήγε στο Μόντε Κάρλο για να βελτιώσει την υγεία του αλλά ξαναέπαθε 
πλευρίτιδα. Πήγε στην Argenteuil και στη συνέχεια στις όχθες της λίμνης Leman όπου 
βελτιώθηκε σημαντικά η υγεία του. Στις 11 Γενάρη 1883 πέθανε η κόρη του Τζένη. 
[126] Ο Μαρξ πέθανε στο Λονδίνο στις 14 Μαρτίου το 1883 από πνευμονικό οίδημα 
και ετάφη στο νεκροταφείο Highgate στις 17 Μαρτίου.[127] Ο Μαρξ είχε κι έναν ανιψιό, 
τον Ολλανδό βιομήχανο και μηχανικό Γκέραρντ Φίλιπς.  
 
Η σκέψη του Καρλ Μαρξ 

Τζέννη-Καρολίνα και Τζέννη 
Λάουρα Μαρξ (1869).Όλες οι 

κόρες του ονομάστηκαν έτσι προς 
τιμήν της μητέρας τους Τζέννης 

φον Βέστφαλεν 
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Τα κείμενα του Μαρξ δεν μπορούν να αναχθούν σε κάποια φιλοσοφία, πολύ λιγότερο 
σε ένα φιλοσοφικό σύστημα.[εκκρεμεί παραπομπή] Το όλο έργο του είναι μια ριζική κριτική 
της φιλοσοφίας, ειδικά του εγελιανού συστήματος και των φιλοσοφιών των αριστερών 
και δεξιών Μεταεγελιανών.[128] Δεν ήταν όμως μια απλή άρνηση των φιλοσοφιών 
αυτών. Ενώ με τον Χέγκελ η πραγματικότητα γινόταν φιλοσοφία, ο Μαρξ διακήρυξε 
ότι η φιλοσοφία πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Δεν μπορεί πια κανείς να είναι 
ικανοποιημένος με την ερμηνεία του κόσμου, πρέπει να ενδιαφέρεται για την αλλαγή 
του, που σημαίνει αλλαγή και του ίδιου του κόσμου και της συνείδησης του ανθρώπου 
γι' αυτόν. Αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί κριτική της εμπειρίας μαζί με μια κριτική των 
ιδεών. Για τον Μαρξ κάθε γνώση είναι άμεσα συνυφασμένη με κριτική των ιδεών. Δεν 
ήταν εμπειριστής.[129] Το έργο του βρίθει από έννοιες (ιδιοποίηση, αλλοτρίωση, 
δημιουργική εργασία κ.α.) κληρονομημένες από παλαιότερους φιλοσόφους και 
οικονομολόγους. Αυτό που χαρακτηρίζει τη σκέψη του Μαρξ είναι το ότι αντί να 
διατυπώνει αφηρημένες προτάσεις για ένα σύνολο προβλημάτων, όπως είναι ο 
άνθρωπος, η γνώση κτλ., εξετάζει το καθένα στη δυναμική σχέση του με τα άλλα και, 
κυρίως, προσπαθεί να το συσχετίσει με τις ιστορικές, πολιτικές και οικονομικές 
πραγματικότητες.  
 
Η χώρα που είναι περισσότερο αναπτυγμένη βιομηχανικά δείχνει απλώς σε όσους την 
ακολουθούν στην βιομηχανική κλίμακα την εικόνα του ίδιου του μέλλοντός 
τους...Ακόμα κι όταν μια κοινωνία φτάσει να ανακαλύψει το χνάρι του φυσικού νόμου 
που διέπει την κίνησή της ...δεν μπορεί ούτε να ξεπεράσει με ένα άλμα ούτε να 
καταργήσει με διατάγματα τις φάσεις της φυσικής της ανάπτυξης' μπορεί όμως να 
συντομεύσει την περίοδο της κύησης και να απαλύνει τους πόνους της γέννας τους  
Το Κεφάλαιο, Πρόλογος στην 1η γερμανική έκδοση[130] 

 
Αλλοτρίωση 
 
Παρότι η έννοια της αλλοτρίωσης δεν είναι άγνωστη (Ζαν Ζακ Ρουσσώ, Φρίντριχ 
Ένγκελς), ο Μαρξ την εξετάζει μέσα από το πρίσμα της εργασίας[131][132][133]. 
Αναφέρθηκε στην έννοια της αλλοτρίωσης, η οποία θεωρεί ότι ανεξάρτητα από το αν 
αποτελεί συνειδητή κατάσταση ή όχι για τους εργαζόμενους, σαν έννοια είναι 
συνυφασμένη με το καπιταλιστικό σύστημα. Για τον Μαρξ, η αλλοτρίωση είναι 
φαινόμενο που πηγάζει από την θέση των παραγωγικών μέσων και τις συνθήκες της 
παραγωγής. Ο εργαζόμενος παράγει προς συμφέρον άλλων προκειμένου να 
εξασφαλίσει τα απαραίτητα προς επιβίωση. Με αυτό τον τρόπο μετατρέπεται σε 
εμπόρευμα, οδηγείται στην εξαθλίωση η οποία αυξάνεται, χάνει την προσωπικότητά 
του και είναι αποκλεισμένος από τον έλεγχο των συνθηκών της εργασίας του. Αυτό 
έχει ως συνέπεια την αποξένωση από το προϊόν εργασίας του από την διαδικασία 
παραγωγής, από τους άλλους ανθρώπους. Αλλά και όλοι είναι αποξενωμένοι από την 
ίδια τους την  φύση.[134] Κατά συνέπεια, η εξάλειψη στην αλλοτρίωση της εργασίας 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτη-
σίας.[135][136][137][138][139]  
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-130
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%88%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CF%82
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-131
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-133
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-134
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-135
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-136
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-137
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE#cite_note-138
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Μαρξιστική Πολιτική 
 
Η μαρξιστική προσέγγιση στην ανάλυση των ανθρώπινων υποθέσεων,που εμφανίζεται 
κάτω από διάφορες παραλλαγές, μας δίνει ένα συνδυασμό προβλεπτικών και 
καθοδηγητικών αξιωμάτων που ανοίγουν το δρόμο σε αυτό που οι μαρξιστές θεωρούν 
αναπόφευκτη ιστορική πορεία προς  την  επικράτηση  του  παγκόσμιου  κομμουνισμού.  
 
Τελικός αντικειμενικός σκοπός και αναπόφευκτη τελική μορφή του πολιτεύματος για 
την ανθρωπότητα είναι η εγκαθίδρυση μιας αδιατάρακτα ειρηνικής, αταξικής 
κοινωνίας χωρίς κράτος, όπου η δικαιοσύνη θα πραγματώνεται με την εφαρμογή της 
απλής αρχής «από τον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητες του,στον καθένα σύμφωνα 
με τις ανάγκες του»  
 
Συγγραφικό Έργο 
 
Ο Μαρξ παρουσιάζει ένα πλούσιο συγγραφικό έργο. Δημοσιεύθηκαν πάνω από 50 
έργα του, ορισμένα σε συνεργασία με τον Φρίντριχ Ένγκελς. Παραθέτονται ορισμένα 
από αυτά:  
 
1. "Κριτική της Θεωρίας του Κράτους του Χέγκελ" (1843) 
2. "Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα" (1844) 
3. "Θέσεις για το Φόυερμπαχ" (1845) 
4. "Η Γερμανική Ιδεολογία" (1845-46), σε συνεργασία με τον Ένγκελς 
5. Η Αθλιότητα της Φιλοσοφίας (1846-47) 
"Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος" (1847-48), σε συνεργασία με τον 
Ένγκελς 
6. "Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη" (1852) 
7. "Εισαγωγή στην κριτική της Πολιτικής Οικονομίας" (1857-58) 
8. "Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας" (1859) 
9. "Κεφάλαιο", τόμος πρώτος (1867) 
10. "Η Κομμούνα του Παρισιού" (1871), σε συνεργασία με τον Ένγκελς 
11. "Κριτική του Προγράμματος της Γκότα" (1875) 
12. "Κεφάλαιο", τόμος δεύτερος (1885) 
13. "Κεφάλαιο', τόμος τρίτος (1894) 
 
Ορισμένα από τα συγγράμματα αυτά είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.  
 
Παραπομπές 
 
1.Γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη, Κρατική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου, Βαυαρική 
Κρατική Βιβλιοθήκη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας: Gemeinsame Normdatei. 
Ανακτήθηκε στις 9  Απριλίου 2014.  
2. (Γαλλικά) BnF authorities. data.bnf.fr/ark:/12148/cb11914934t. Ανακτήθηκε στις 
10  Οκτωβρίου 2015.  
3. Heinrich Gemkow: «Carlos Marx. Biografía completa» 1975.  
4. «Encyclopædia Britannica» (Αγγλικά) biography/Karl-Marx. Ανακτήθηκε στις 
9  Οκτωβρίου 2017.  
5. (Αγγλικά) SNAC. w6fr00h5. Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
6. Itaú Cultural: (Πορτογαλικά) Enciclopédia Itaú Cultural. Itaú Cultural. Σάο Πάολο. 
pessoa486813/karl-marx. Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017. ISBN-13 978-85-
7979-060-7.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%88%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CF%82
https://www.wikidata.org/wiki/Q27302
https://www.wikidata.org/wiki/Q170109
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q304037
https://el.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Normdatei
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q19938912
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11914934t
https://www.wikidata.org/wiki/Q1356416
https://www.wikidata.org/wiki/Q38194995
https://www.wikidata.org/wiki/Q5375741
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.britannica.com/biography/Karl-Marx
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q29861311
https://snaccooperative.org/ark:/99166/w6fr00h5
https://www.wikidata.org/wiki/Q10304263
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q41599984
https://www.wikidata.org/wiki/Q10304263
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BF_%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CE%BB%CE%BF
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa486813/karl-marx
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/978-85-7979-060-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/978-85-7979-060-7
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7. (Αγγλικά) Find A Grave. 680. Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
8. «Marx, Karl» σελ. 331.  
9. «Marx, Karl (Heinrich)» (Αγγλικά)  
10. «Marx» σελ. 767.  
11. filmportal.de. b3674625fdb940859425e2689aa6e35b. Ανακτήθηκε στις 
9  Οκτωβρίου 2017.  
12. (Αγγλικά) Indiana Philosophy Ontology Project. 3539. Ανακτήθηκε στις 
9  Οκτωβρίου 2017.  
13. (Γαλλικά) BD Gest'. 12987. Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
14. (Γερμανικά) Brockhaus Enzyklopädie. brockhaus.de/ecs/julex/article/marx-karl-
heinrich. Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
15. Γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη, Κρατική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου, Βαυαρική 
Κρατική Βιβλιοθήκη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας: Gemeinsame Normdatei. 
Ανακτήθηκε στις 10  Δεκεμβρίου 2014.  
16. «Большая советская энциклопедия» (Ρωσικά) Great Russian Entsiklopedia, JSC. 
Μόσχα. 1969. Ανακτήθηκε στις 28  Σεπτεμβρίου 2015.  
17. www.marxists.org/archive/marx/bio/marx/eng-1869.htm.  
18. «Marx, Karl (Heinrich)» (Αγγλικά)  
19. «Secret Re-burial of Karl Marx In London». (Αγγλικά) Secret Re-burial of Karl 
Marx In London. 27  Νοεμβρίου 1954. σελ. 1.  
20. «Marx, Karl (Heinrich)» (Αγγλικά)  
21. Γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη, Κρατική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου, Βαυαρική 
Κρατική Βιβλιοθήκη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας: Gemeinsame Normdatei. 
118578537. Ανακτήθηκε στις 13  Αυγούστου 2015.  
22. «Marx, Karl (Heinrich)» (Αγγλικά)  
23. «Marx, Karl (Heinrich)» (Αγγλικά)  
24. «Marxismus» σελ. 768.  
25. «Marx, Karl (Heinrich)» (Αγγλικά)  
26, «Marx, Karl (Heinrich)» (Αγγλικά)  
27. «Marx» σελ. 768.  
28. «Marx, Karl» σελ. 332.  
29. «Marx» σελ. 768.  
30. «Marx» σελ. 768.  
31. Lewis Samuel Feuer, David McLellan, Ed.: d:Q56605560. σελ. 532.  
32. d:Q56599753.  
33. «Marx, Karl»  
34. (Γαλλικά) BnF authorities. data.bnf.fr/ark:/12148/cb11914934t. Ανακτήθηκε στις 
10  Οκτωβρίου 2015.  
35. «Marx, Karl» σελ. 331.  
36. «Marx, Karl (Heinrich)» (Αγγλικά)  
37. «Marx» σελ. 767.  
38. Lewis Samuel Feuer, David McLellan, Ed.: d:Q56605560.  
39. «Marx, Karl» σελ. 331.  
40. «Marx, Karl (Heinrich)» (Αγγλικά)  
41. «Marx»  
42. «Marx, Karl (Heinrich)» (Αγγλικά)  
43. Lewis Samuel Feuer, David McLellan, Ed.: d:Q56605560. σελ. 531.  
44. «Marx, Karl (Heinrich)» (Αγγλικά)  
45. «Marx» σελ. 767, 768.  
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https://www.wikidata.org/wiki/Q6023365
https://www.inphoproject.org/3539
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https://www.wikidata.org/wiki/Q2876969
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https://www.wikidata.org/wiki/Q5061737
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46. Lewis Samuel Feuer, David McLellan, Ed.: d:Q56605560. σελ. 531.  
47. «Marx, Karl (Heinrich)» (Αγγλικά)  
48. Lewis Samuel Feuer, David McLellan, Ed.: d:Q56605560. σελ. 531.  
49. Lewis Samuel Feuer, David McLellan, Ed.: d:Q56605560. σελ. 531.  
50. Ανακτήθηκε στις 14  Ιουνίου 2019.  
51. «Marx, Karl (Heinrich)» (Αγγλικά)  
52. Lewis Samuel Feuer, David McLellan, Ed.: d:Q56605560. σελ. 531.  
53. Lewis Samuel Feuer, David McLellan, Ed.: d:Q56605560. σελ. 531.  
54. d:Q56628057. σελ. "Die Periode der Marxschen JUGENDWERKE (1840-1845), 
[...], kann [...] in zwei Momente untergliedert werden: a) [...] b) das rationalistisch-
kommunitäre Moment der Jahre 1842-1845. [...]. Die Texte des zweiten Moments 
beruhen [...] auf der anthropologischen Problematik Feuerbachs." (Hv. i.O.).  
55. «Marxismus» σελ. 771.  
56. «Marx, Karl» σελ. 331.  
57. «Marx, Karl» σελ. 331.  
58. «Marx, Karl» σελ. 331.  
59. «Marx, Karl» σελ. 331.  
60. «Marx, Karl» σελ. 331.  
61. «Marx» σελ. 767.  
62. «Marx, Karl» σελ. 331.  
63. «Marx, Karl» σελ. 331.  
64. Γεννήθηκε σην μία και μισή του πρωί εκείνης της ημέρας Μπορίς 
Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.22  
65. Το Τριρ την χρονιά που γεννήθηκε ο Μαρξ είχε 11.400 κατοίκους στην πλειοψήφία 
τους καθολικούς. Οι προτεστάντες της πόλης δεν ξεπερνούσαν τους 300. Μπορίς 
Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.22  
66. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.22  
67. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.22  
68. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.12-13  
69. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.13  
70. Για το status των Εβραίων επί Ναπολέοντα και στην διάδοχη κατάσταση των 
Πρώσων δες Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, 
μτφρ.Φ.Φωτίου, εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.18  
71. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.16  
72. Για το status των Εβραίων επί Ναπολέοντα και στην διάδοχη κατάσταση των 
Πρώσων δες Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, 
μτφρ.Φ.Φωτίου, εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.21  
73. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.23  
74. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.18  

https://www.wikidata.org/wiki/Q15452616
https://www.wikidata.org/wiki/Q5237427
https://www.wikidata.org/wiki/Q56612815
https://www.wikidata.org/wiki/Q56605560
https://www.wikidata.org/wiki/Q56605416
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q15452616
https://www.wikidata.org/wiki/Q5237427
https://www.wikidata.org/wiki/Q56612815
https://www.wikidata.org/wiki/Q56605560
https://www.wikidata.org/wiki/Q15452616
https://www.wikidata.org/wiki/Q5237427
https://www.wikidata.org/wiki/Q56612815
https://www.wikidata.org/wiki/Q56605560
https://www.wikidata.org/wiki/Q56605416
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q15452616
https://www.wikidata.org/wiki/Q5237427
https://www.wikidata.org/wiki/Q56612815
https://www.wikidata.org/wiki/Q56605560
https://www.wikidata.org/wiki/Q15452616
https://www.wikidata.org/wiki/Q5237427
https://www.wikidata.org/wiki/Q56612815
https://www.wikidata.org/wiki/Q56605560
https://www.wikidata.org/wiki/Q56628057
https://www.wikidata.org/wiki/Q56627988
https://www.wikidata.org/wiki/Q56604985
https://www.wikidata.org/wiki/Q56604985
https://www.wikidata.org/wiki/Q56604985
https://www.wikidata.org/wiki/Q56604985
https://www.wikidata.org/wiki/Q56604985
https://www.wikidata.org/wiki/Q56613113
https://www.wikidata.org/wiki/Q56604985
https://www.wikidata.org/wiki/Q56604985
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75. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.19  
76. Διάλεξη του καθηγητή Φιλοσοφίας Ρόμπερτ Πολ Βολφ. Από 20:00 εώς  
77. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.25  
78. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.32-33  
79. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.35-37  
80. Στο Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας στο Άμστρενταμ μας διασόζονται του 
Μαρξ από εκείνη την περίοδο γεμάτα αποσπάσματα από τον Αριστοτέλη, τον  
Σπινόζα, τον Λάιμπνιτς, τον Βάκωνα και άλλους κλασικούς φιλοσόφους.Μπορίς 
Νικολαϊέβσκι, Όττο Μαίννχεν - Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ. Φ. Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.53  
81. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.51-52  
82. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.54 κεξ  
83. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.62-63  
84. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.64  
85. Καρλ Μαρξ, Διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας. 
Διδακτορική διατριβή, μτφρ., εισαγ. επιμέλ. Παναγιώτης Κονδύλης, εκδ. Γνώση, 
Αθήνα, 1983  
86. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.48  
87. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.68  
88. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.74  
89. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.69-70  
90. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.70  
91. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.74  
92. Ζαν-Μισέλ Μπενιέ, Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας. 
Φυσιογνωμίες και έργα, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, εκδ.Καστανιώτης, Αθήνα, 
1999,σελ. 767  
93. Γι αυτά τα θέματα δεν υπήρχαν απαντήσεις στη φιλοσοφια του Χέγκελ. Όπως ο 
ίδιος ο Μαρξ σημείωνε σε επιστολή του στον Ένγκελς, το ενδιαφέρον του γι' αυτά τα 
θέματα τον έκαναν να παρατήσει την καθαρή πολιτική και να ασχοληθεί με τα 
οικονομικά ζητήμτατα και να γίνει σοσιαλιστής. Μπορίς Νικολαϊέβσκι, Όττο 
Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ. Φ. Φωτίου, εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.78  
94. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, εκδ. 
Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.49, 181  

https://www.youtube.com/watch?v=35cr_whPC88
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%92%CE%BF%CE%BB%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82
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95. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, εκδ. 
Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.54  
96. Όταν η εφημερίδα δημοσίευσε άρθρο κατά της Ρωσίας ο Τσάρος Νικόλαος I 
δυσαρεστημένος από τη δημοσίευσή του ζήτησε να κλείσει.Μπορίς 
Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ. Φ.Φωτίου, εκδ. 
Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.81 κεξ  
97. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ. Φωτίου, εκδ. 
Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.88-90  
98. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ. Φωτίου, εκδ. 
Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.92  
99. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, εκδ. 
Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.57  
100. Μπορίς Νικολαϊέβσκι, Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ. Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.97-99  
101. Μπορίς Νικολαϊέβσκι, Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.μΦωτίου, 
εκδ. Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.112  
102. Μπορίς Νικολαϊέβσκι, Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ. Φωτίου, 
εκδ. Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.113  
103. Μπορίς Νικολαϊέβσκι, Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ. Φωτίου, 
εκδ. Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.117  
104. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.115  
105. Ζαν-Μισέλ Μπενιέ, Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας. 
Φυσιογνωμίες και έργα, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα, 
1999,σελ. 768  
106. .Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ. Φ. Φωτίου, 
εκδ. Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.116  
107. Μπορίς Νικολαϊέβσκι, Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ. Φ. Φωτίου, 
εκδ. Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.136  
108. Η οποία δεν είχε βρει εκδότη το 1846 Μπορίς Νικολαϊέβσκι, Όττο Μαίννχεν-
Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ. Φ. Φωτίου, εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.138, 143  
109. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.101, 182  
110. Ο παππούς της Philipp Westpahalen ήταν σύμβουλος και ιδιαίτερος γραμματέας 
του δούκα Φερδινάνδου της Βρουνσβίκης. Η γιαγιά της καταγόταν από σκώτους 
ευγενείς. Ο πατέρας της Τζέννης ήταν γλωσσομαθής και λάτρεις των κλασικών 
γλωσσών. Όταν πέθανε η πρώτη του γυναίκα ξαναπαντρέυτηκε τηνν Καρολίνα Heubel 
και απέκτησε στις 12 Φλεβάρη 1814 στο Σαλτσβέντελ την Τζέννη. Ο πατέρας της είχε 
1600 τάλιρα μσθό το χρόμνο και εισοδήματα από κτήματα. Μπορίς Νικολαϊέβσκι, 
Όττο Μαίννχεν - Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ. Φ. Φωτίου, εκδ. Ράππα, Αθήνα, 1979, 
σελ. 39-43  
111. Τμήμα της μεταξύ τους αλληλογραφίας στο: Τζένη φον Βεστφάλεν Μαρξ, 
Λατρεμένε μου Καρλ..., Η γυναίκα του Καρλ Μαρξ εξομολογείται,μτφρ. Γιούλη 
Τσίρου, εκδ.Ποικίλη Στοά, Αθήνα, 2015  
112. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.30  
113. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ. Φωτίου, 
εκδ. Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.45  
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114. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, εκδ. 
Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.65  
115. .Μπορίς Νικολαϊέβσκι, Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ. Φωτίου, 
εκδ. Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.91  
116. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.90  
117. Ο Μαρξ αγαπούσε τον πατέρα του. Η κόρη του Ελεονόρ θυμάται πως είχε πάντα 
μαζί του μια φωτογραφία του από μια παλιά δαγκεροτυπία. Όταν ο Καρλ Μαρξ πέθανε 
υπήρχε μαζί του μέσα στο πορτοφόλι του και ο Ένγκελς την έβαλε στο φέρετρό του. 
Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.27  
118. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.42  
119. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.56  
120. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.92  
121. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.181  
122. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.182  
123. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.124  
124. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.91  
125. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.474  
126. Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, 
εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.474  
127. Werner Blumenberg, Μαρξ, μτφρ. Φωτεινή Γεωργίνη-Πρεβεδούρου, 
εκδ.Πλέθρον, Αθήνα,1987,σελ.173 Μπορίς Νικολαϊέβσκι,Όττο Μαίννχεν-Χέλφεν, 
Καρλ Μαρξ, μτφρ.Φ.Φωτίου, εκδ.Ράππα,Αθήνα,1979,σελ.474  
128. Korsch, Karl, Ἀπὸ τὴ διαλεκτικὴ τοῦ Χέγκελ στὴ διαλεκτικὴ τοῦ Μάρξ, Ἀθήνα, 
Ἔρασμος, 1976  
129. Μπιτσάκης, Ευτύχης,«Η μαρξιστική γνωσιολογία». Πολιτιστική 30 (1986), 41-
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Μεγάλο Δουκάτο της Μόσχας  1283–1547  
Βασίλειο της Ρωσίας  1547–1721  
Ρωσική Αυτοκρατορία  1721–1917  
Ρωσική Δημοκρατία  1917  
Σοβιετική Ρωσία  1917–1922  
Σοβιετική Ένωση  1922–1991  
Ρωσική Ομοσπονδία  1991–τώρα  

 

Ιστορία 

Ρωσία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B8%CE%B5%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A1%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%B3%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A1%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81-%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CF%8C%CE%B2%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B4%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_(1991%E2%80%93%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
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14. Μαρξιστές θεωρητικοί 
15. Πολιτικοί φιλόσοφοι 
16. Πρώσοι 
17. Φιλόσοφοι της επιστήμης 
18. Φιλόσοφοι της ιστορίας 
19. Φιλόσοφοι του 19ου αιώνα 
20. Υλιστές 
 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%
9C%CE%B1%CF%81%CE%BE  
 
 

Παράθεμα 4 
Ρωσική Επανάσταση 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Δείτε επίσης: Ρωσική επανάσταση του 1905 
 

Η Ρωσική Επανάσταση ήταν σειρά από ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στη 
Ρωσική Αυτοκρατορία κατά το έτος 1917 και σφράγισαν όχι μόνο την ιστορική πορεία 
της χώρας αυτής, αλλά επηρέασαν καθοριστικά ολόκληρη τη νεότερη παγκόσμια 
ιστορία. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα της 
ανθρωπότητας. Ο όρος «Ρωσική Επανάσταση» χρησιμοποιείται συχνά συνεκδοχικά 
κυρίως για τα γεγονότα που συνέβησαν τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο του 1917, 
εξ ου και η ονομασία τους, Φεβρουαριανή Επανάσταση και Οκτωβριανή 
επανάσταση αντίστοιχα. Αν και οι δύο αυτές επαναστάσεις θεωρούνται μέρος της 
Ρωσικής Επανάστασης, αφορούν πολύ διαφορετικές διαστάσεις και δεν πρέπει να 
συγχέονται μεταξύ τους.  

Mπολσεβίκoι κόκκινοι φρουροί σε πορεία διαμαρτυρίας το 1917 για την 
επιστράτευση 11 εκατομμυρίων χωρικών στα πλαίσια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_19%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1905
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_(1917)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Πίνακας περιεχομένων 
 
1 Η πορεία προς την επανάσταση  
1.1 Επαναστατικό υπόβαθρο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα 
1.2 Το εθνικο-θρησκευτικό υπόβαθρο 
2 Η επανάσταση του 1905 
3 Η Φεβρουαριανή Επανάσταση 
4 Η Οκτωβριανή Επανάσταση 
5 Εμφύλιος 
 
6 Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 
Παραπομπές 
 
Η πορεία προς την επανάσταση 
 
Ήδη στις 30 Αυγούστου 1880 ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι έγραψε στο "Ημερολόγιο ενός 
συγγραφέα": "Έχω κάποιο προαίσθημα, πως ο "κύβος ερρίφθη". Ίσως το ξεκαθάρισμα 
των λογαριασμών να γίνει πολύ νωρίτερα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί και 
στους πιο άγριους εφιάλτες του. Φοβερά συμπτώματα παρουσιάζονται. Ίσως να είναι 
κιόλας αρκετή για να προκαλέσει την αρχική δόνηση η προαιώνια, αφύσικη κατάσταση, 
που επικρατεί στα ευρωπαϊκά κράτη. Πώς θα μπορούσε, μα την αλήθεια, να 
χαρακτηριστεί φυσική μια κατάσταση ριζωμένη από αιώνες στο παμπάλαιο και το 
τεχνητό; Δεν μπορεί πια ένα μέρος από την ανθρωπότητα να κρατάει σκλαβωμένη όλη 
την υπόλοιπη. Ενώ τώρα αυτόν ίσα-ίσα το σκοπό εκπληρώνουν όλοι οι θεσμοί, που από 
καιρό έπαψαν να είναι χριστιανικοί, στην Ευρώπη, που κατάντησε ολότελα 
ειδωλολατρική... Η αφύσικη αυτή κατάσταση πραγμάτων και τα άλυτα αυτά πολιτικά 
προβλήματα -γνωστά στον καθένα, ας σημειωθεί- δεν είναι δυνατόν παρά να οδηγήσουν 
σ` ένα τεράστιο, τελειωτικό πόλεμο με τη συμμετοχή όλων, που θα ξεσπάσει σε τούτον 
τον αιώνα, μα ίσως ακόμα και σε τούτη τη δεκαετία...".  
 
Η βιομηχανική επανάσταση είχε ως καίριο και κύριο αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας 
νέας τάξης, των εργατών, οι οποίοι όχι μόνο δεν είχαν την παραμικρή ιδιοκτησία πάνω 
στα μέσα παραγωγής, αλλά και ο ρόλος που έπαιζαν σ` όλη την παραγωγική 
διαδικασία ήταν καθαρά μηχανιστικός. Διαμορφώθηκε το προλεταριάτο, που σ` 
αντίθεση όμως με την αστική τάξη της Γαλλικής Επανάστασης, δεν άργησε να 
συνειδητοποιήσει τη θέση του και τη δύναμή του. Η τόσο επίμονα διακηρυγμένη 
ανθρώπινη ελευθερία και ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του ατόμου κατά το 1789 
κατάντησαν φληναφήματα εφόσον δεν παρεχόταν η υλική δυνατότητα στον καθένα να 
τα πραγματοποιήσει. 
  
Ο ρόλος του κεφαλαίου, αλλά και η θέση της εργατικής τάξης μελετήθηκαν 
επιστημονικά από τους Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς, που δεν περιορίστηκαν σε 
αφηρημένες επιστημονικές μελέτες αλλά, ως καινούριοι Διαφωτιστές, άνοιξαν το 
δρόμο που οδηγεί στην πρακτική εφαρμογή της έλλειψης των κοινωνικών αντιθέσεων, 
στην κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, με μια λέξη στον 
κομμουνισμό.  Η αστική  τάξη,  αφού  εξασφάλισε  λίγο  ή  πολύ  όσα  αγωνίστηκε  να  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#Η_πορεία_προς_την_επανάσταση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7#Επαναστατικό_υπόβαθρο_κατά_τη_διάρκεια_του_19ου_αιώνα
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πετύχει το 1789, κατάντησε να συνεργάζεται με τα υπολείμματα της φεουδαρχίας, που  
είχε μεταβληθεί σε πεφωτισμένη, συνταγματική μοναρχία. Η μαρξιστική διδασκαλία 
της σήψης του καπιταλιστικού συστήματος μέσα από τις ίδιες του τις αντιθέσεις 
συμπληρώθηκε από τη μεγάλη προσφορά στο μαρξιστικό οικοδόμημα του 
Βλαδίμηρου Λένιν, ο οποίος υποστήριξε στο κείμενό του "Το σύνθημα για τις 
Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης" και "Το στρατιωτικό πρόγραμμα της προλεταριακής 
επανάστασης" τη θεωρία, σύμφωνα με την οποία η επικράτηση του σοσιαλισμού είναι 
προσωρινά μόνο δυνατή σε μία μόνο, ξεχωριστή, καπιταλιστική χώρα.  
 
Η Ρωσική Επανάσταση υπήρξε το φυσιολογικό αποτέλεσμα των κοινωνικών όρων που 
επέβαλαν στη Ρωσία ο Μέγας Πέτρος και η Αικατερίνη Β΄, του απολυταρχικού 
τσαρικού καθεστώτος, της αποσύνθεσης της αριστοκρατίας και του θεσμού της 
δουλοπαροικίας. Οι κοινωνικές αντιθέσεις κορυφώθηκαν ήδη από το 1825, όταν 
ξέσπασε η εξέγερση των Δεκεμβριστών, οι αρχηγοί της οποίας (Πέστελ και Ριλέεφ) 
θανατώθηκαν. Οι ιδέες του Σεν - Σιμόν, του Φουριέ, του Χέρτσεν άρχισαν να 
επηρεάσουν τη ρωσική διανόηση (Πετρασέφσκι, Τσερνισέφσκι, Ντομπρολιούμποφ) 
και σιγά σιγά ιδρύθηκαν διάφορες μυστικές οργανώσεις, ορισμένες από τις οποίες 
ανέπτυξαν τρομοκρατική δράση, με δολοφονίες πολιτικών προσώπων, με 
αποκορύφωμα τη δολοφονία του τσάρου Αλέξανδρου Β΄ το 1881.  
 
Επαναστατικό υπόβαθρο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα 
 
Οι αρχικές ενδείξεις για μια διαφαινόμενη στροφή προς την επαναστατική διέξοδο, 
παρουσιάσθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1860, όταν στους κύκλους των νεαρών 
διανοούμενων της Ρωσικής Αυτοκρατορίας εμφανίσθηκαν αρκετές επαναστατικές 
ομάδες που συνολικά, συνέθεσαν το «κίνημα των λαϊκών» (Ναρόντνικοι) Σαν 
πρωταρχικό τους στόχο έθεσαν την προετοιμασία μιας αγροτικής επανάστασης, τον 
οποίο για να πετύχουν, ξεκίνησαν προπαγανδιστική προετοιμασία των εργατικών 
μαζών των μεγάλων πόλεων, τις οποίες μάζες θεωρούσαν συνδετικό κρίκο με τον 
κόσμο της υπαίθρου.[1] Στα μέσα του 1874 η δραστηριότητά τους έφτασε στο απόγειο, 
ωστόσο, παρά την εισροή τεράστιου αριθμού ανθρώπων στις τάξεις τους, 
εμφανίζονταν ανοργάνωτοι και χωρίς συνωμοτικά χαρακτηριστικά. Αποτέλεσμα ήταν 
το κίνημά τους να ηττηθεί κατά κράτος από τις Τσαρικές δυνάμεις. Δυο χρόνια 
αργότερα, ιδρύθηκε μια ακόμη μυστική εταιρεία των ναρόντικων με τίτλο «Γη και 
Λευτεριά», αποβλέποντας σε σοβαρότερη και πιο μακροχρόνια δράση που σταδιακά 
θα έφερνε αποτελέσματα, όπως πρέσβευαν οι ηγέτες της (Γκεόργκι Πλεχάνοφ, 
Αλεξάντερ Μιχάιλωφ κ.α.) Οι εργατική τάξη προσχώρησε στο κίνημα, αλλά δεν 
διακρίθηκε για την επίδειξη πνεύματος πρωτοβουλίας και καίριο όπλο της 
ακολουθούμενης τακτικής ήταν οι πράξεις αυτοάμυνας, ως αντίδραση στις διώξεις του 
καθεστώτος. Διάδοχος της προαναφερόμενης οργάνωσης υπήρξε η εταιρεία «Η 
Θέληση του Λαού» που ιδρύθηκε μυστικά, το 1879 και βαθμηδόν, απορρόφησε τα 
περισσότερα από τα πιο ενεργά μέλη της «Γης και Λευτεριάς», όπως οι Αντρέι 
Ζελιάμπωφ,   Σοφία   Περόβσκαγια,    Βέρα   Φίνγκερ,    Μορόζωφ     κ.α.    Πλέον    η  
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δραστηριότητα των επαναστατών προσηλώθηκε σε διαφώτιση προς κρίσιμες 
κοινωνικές ομάδες όπως φοιτητές, αξιωματικούς κι εργάτες, με στόχευση την ατομική 
τρομοκρατική δράση, σαν μέσο πίεσης προς την κυβέρνηση, ώστε η τελευταία να 
συναινέσει σε συνταγματικές αλλαγές και φιλελευθεροποίηση. Στις 1 Μαρτίου του 
1881 η συνωμοσία κορυφώθηκε με την υλοποίηση της καταδίκης σε θάνατο, την οποία 
είχε προηγουμένως εκδόσει η εταιρεία, σε βάρος του ίδιου του τσάρου Αλέξανδρου 
Β΄, ενέργεια που συνιστά το κύκνειο άσμα της «Θέλησης», καθώς μετά από αυτήν, το 
ρωσικό κράτος στράφηκε αποκλειστικά εναντίον της με όλη τη δύναμη των οργάνων 
του. Μέσα σε ένα μήνα από τη δολοφονία του τσάρου, όλοι όσοι ήταν άμεσα 
εμπλεκόμενοι σε αυτήν, εκτελέσθηκαν και στα 1883 η οργάνωση είχε εκφυλισθεί. Την 
ίδια όμως χρονιά, δημιουργήθηκε στην Ελβετία από τον Πλεχάνοφ το κίνημα 
«Απελευθέρωση της Εργατιάς», με το οποίο σηματοδοτήθηκε η μεταστροφή των 
ναρόντνικων, από το «λαϊκό αγώνα» προς το μαρξισμό[2].  
 
Από το 1900 εμφανίζεται ο Λένιν, ο οποίος ίδρυσε μια εφημερίδα, τη "Σπίθα" (Ίσκρα) 
και εξέδωσε το 1902 το έργο του "Τι να κάνουμε;", στο οποίο έδωσε για πρώτη φορά 
σαφείς οδηγίες για την αναμενόμενη επαναστατική δράση των μαζών. Εξάλλου ο 
Ρωσοϊαπωνικός Πόλεμος του 1904 έστρεψε και μεγάλο τμήμα της αστικής τάξης  κατά 
του τσαρικού καθεστώτος και ο τσάρος Νικόλαος Β΄ φάνηκε ότι δε θα έκανε την 
παραμικρή παραχώρηση στους αγρότες και τους εργάτες, που κυριολεκτικά είχαν 
εξαθλιωθεί. Η απόφαση του Τσάρου να λύσει τα προβλήματα του καθεστώτος και να 
αντιπαλέψει τις ομάδες που τον αντιστρατεύονταν, ρίχνοντας τη χώρα στον Α΄ΠΠ, 
έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. Η ανάπτυξη της Ρωσίας το 1914 δεν της επέτρεπε 
να αντεπεξέλθει στις ανάγκες ενός βιομηχανοποιημένου μακροχρόνιου πολέμου. Η 
έλλειψη μεταφορικών μέσων, η μείωση της παραγωγής, η ανάγκη διαρκούς 
εφοδιασμού του στρατού και οι δαπάνες των εχθροπραξιών οδήγησαν σε υψηλές 
ανατιμήσεις των καταναλωτικών αγαθών ενώ οι μισθοί αυξάνονταν με χαμηλότερους 
ρυθμούς. Επίσης, ελλείψει σωστού εξοπλισμού και ηγεσίας, οι ρωσικές στρατιωτικές 
δυνάμεις αναλώνονται σε μάταιες επιθέσεις με τεράστιες απώλειες ανθρώπινων ζωών, 
που φτάνουν τα 3 εκατομμύρια στις αρχές του 1917. Παράλληλα, αγανάκτηση 
προκαλεί η διαφθορά μελών της αυλής ενώ και η φιλελεύθερη αριστοκρατία 
εναντιώνεται στον τσάρο διότι επωφελείται από τον πόλεμο για να αποκαταστήσει λίγο 
λίγο την απολυταρχία. [3]  
 
Το εθνικο-θρησκευτικό υπόβαθρο 
 
Ένας μικρός αριθμός μελετών έχει εστιάσει όχι στην ταξική αλλά στην εθνική και 
θρησκευτική προέλευση της επαναστατικής ελίτ των Μπολσεβίκων. Μερικοί 
μελετητές θεωρούν ότι οι ηθικές και μεσσιανικές πολιτικές τους ήταν μια αντίδραση 
στις πολιτικές αποκλεισμού των μειονοτήτων στις τελευταίες δεκαετίες της Ρωσικής 
Αυτοκρατορίας ή και στην αποχώρησή τους από μια ασθενική κοινωνία των πολιτών. 
Το 1917 η τσαρική Ρωσία ήταν μόνο κατά 44% εθνικά ρωσική, με πάνω από 130 
αναγνωρισμένες εθνότητες. Σύμφωνα με ορισμένες σύγχρονες μελέτες, η ταξική και η 
εθνική εμπειρία τόσο των Ρώσων όσο και των μειονοτήτων διασταυρώθηκαν κατά την 
ριζοσπαστική κινητοποίηση. Στην αυτοκρατορική Ρωσία,  η  οικονομική  τάξη  και  το 
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πολιτικό στάτους ήταν αυτοκρατορικά οργανωμένα γύρω από την εθνότητα και οι 
φαντασιακές ταξικές κοινότητες συνήθως ήταν δομημένες γύρω από την εθνική 
αλληλεγγύη.[4]  
 
Η επανάσταση του 1905 
 
Κύριο λήμμα: Ρωσική επανάσταση του 1905 
 
Το 1905 στάθηκε η μεγάλη δοκιμή της επανάστασης του 1917. Πράγματι, τον 
Ιανουάριο του έτους αυτού κηρύχτηκε γενική απεργία στα εργοστάσια της Αγίας 
Πετρούπολης. Στις 9 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή, χιλιάδες άοπλων με εικόνες και 
πορτρέτα του τσάρου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των χειμερινών ανακτόρων της 
Αγίας Πετρούπολης. Ο τσάρος δεν δέχτηκε να ακούσει τα αιτήματα του πλήθους και 
διέταξε τη φρουρά του να διαλύσει τους συγκεντρωμένους, με αποτέλεσμα η 
χιονισμένη πλατεία να βαφτεί με το αίμα εκατοντάδων νεκρών.  
 
Στις 15 Ιουνίου 1905 στασίασε και το πλήρωμα του καταδρομικού Ποτέμκιν. 
Στρατιωτικές στάσεις ακολούθησαν στην Κροστάνδη, στο στόλο του Εύξεινου, ενώ 
στις 7 Δεκεμβρίου ξέσπασε γενική απεργία στη Μόσχα, που  εξελίχτηκε σε ένοπλη 
εξέγερση, η οποία τελικά πνίγηκε στο αίμα. Τα γεγονότα αυτά, μολονότι δεν πέτυχαν, 
έδωσαν την ευκαιρία στους αγρότες και στους εργάτες να οργανωθούν σε σοβιέτ και 
να προετοιμάζονται κατάλληλα για το αποφασιστικό και νικηφόρο χτύπημα. Στο 
μεταξύ ο τσάρος, κάτω από την πίεση των γεγονότων, παραχώρησε νομοθετικές 
συνελεύσεις (Δούμες).  
 
Η Φεβρουαριανή Επανάσταση 
 
Κύριο λήμμα Επανάσταση του Φεβρουαρίου  
 
Η εργατική επανάσταση άρχισε κατά το τέλος του Φεβρουαρίου του 1917 στην Αγία 
Πετρούπολη με τεράστιες απεργίες και δυναμικές διαδηλώσεις, που αργότερα 
εξελίχτηκαν σε οργανωμένο επαναστατικό κίνημα. Ο πρόεδρος της τέταρτης Δούμας 
Ροντζιάνκο μαζί με την εκτελεστική επιτροπή του σοβιέτ ζήτησαν την παραίτηση του 
τσάρου Νικόλαου Β΄, ο οποίος εγκατέλειψε την εξουσία στις 15 Μαρτίου 1917, χωρίς 
ο διάδοχός του δούκας Μιχαήλ Αλεξάντροβιτς, να δεχτεί τις ευθύνες του θρόνου. Έτσι 
ανατράπηκε οριστικά η μοναρχία στη Ρωσία και μαζί της η φεουδαρχική απολυταρχία. 
Προσωρινά ανέλαβε πρωθυπουργός ο πρίγκιπας Λβοφ, ο οποίος αντιπροσωπεύοντας 
τα συμφέροντα της αστικής τάξης διακήρυξε ότι θα συνέχιζε την ένοπλη σύγκρουση 
με τη Γερμανία μέχρι την τελική νίκη της Ρωσίας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και ότι 
θα εφάρμοζε φιλελεύθερο πολιτικό πρόγραμμα μεταπολεμικά. Οι υποσχέσεις αυτές 
δεν ικανοποίησαν το λαό, που ανέμενε ριζικές αλλαγές μέσα στις κακουχίες του 
πολέμου, της πείνας και της εξαθλίωσης. Η προλεταριακή επανάσταση είχε γίνει κοινή 
συνείδηση και μια αστική φιλελεύθερη δημοκρατία φαινόταν τόσο ξεπερασμένη το 
1917, όσο επί τσαρισμού η συνταγματική μοναρχία.  
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https://el.wikipedia.org/wiki/1905
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B7
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https://el.wikipedia.org/wiki/1917
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Μέσα στο Μάρτιο η προσωρινή κυβέρνηση έδωσε γενική αμνηστία, η Φινλανδία 
ανακηρύχτηκε αυτόνομο κράτος, φυλακίστηκε η αυτοκρατορική οικογένεια, 
καταργήθηκε η θανατική ποινή, σταμάτησαν το φοβερά πογκρόμ κατά των Εβραίων, 
εφαρμόστηκε το οκτάωρο και χορηγήθηκε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
στις γυναίκες. Στην κρίσιμη αυτή στιγμή ο Λένιν επέστρεψε στη Ρωσία με σύνθημα 
τη μη υποστήριξη της καπιταλιστικής κυβέρνησης, την παύση του ιμπεριαλιστικού 
πολέμου και τη νίκη της κοινωνικής επανάστασης. Κι ενώ η κυβέρνηση κλονιζόταν 
και ο ρωσικός στρατός πιεζόταν συνεχώς από τους Γερμανούς, οι μπολσεβίκοι 
ενισχύθηκαν από τον Τρότσκι, το σπουδαιότερο μετά το Λένιν αρχηγό και οικοδόμο 
της σοσιαλιστικής επανάστασης.  
 
Η Οκτωβριανή Επανάσταση 
 
Τον Ιούλιο ο Λβοφ παραιτήθηκε και πρωθυπουργός ανέλαβε ο Κέρενσκι, που 
προκήρυξε εκλογές για το Νοέμβρη. Στο μεταξύ ο στρατιωτικός διοικητής της Αγίας 
Πετρούπολης, Κορνίλοφ, επωφελήθηκε τόσο από τα στασιαστικά στρατιωτικά 
κινήματα του Ιουλίου, όσο και από την πολιτική χρεοκοπία του Κερένσκι και θέλησε 
να επιβάλει στρατιωτική δικτατορία. Το πραξικόπημα απέτυχε ολοκληρωτικά, κυρίως 
με τη συμβολή των οπλισμένων εργατικών μαζών κι έτσι η επανάσταση πέτυχε την 
πρώτη της αποφασιστική νίκη. Το μέτωπο κατέρρεε, οι αγρότες οργανωμένοι 
επιτίθενται κατά των γαιοκτημόνων και στα σοβιέτ κυριαρχούσαν πλέον οι 
μπολσεβίκοι. Στις 25 Σεπτεμβρίου ο Τρότσκι εκλέχτηκε πρόεδρος του σοβιέτ της 
Αγίας Πετρούπολης, ενώ στις 7 Οκτωβρίου ο Λένιν έφτασε κρυφά στην Αγία 
Πετρούπολη για να αναλάβει τη διεύθυνση της ένοπλης εξέγερσης. Στην ιστορική 
συνεδρίαση της 10 Οκτωβρίου της κεντρικής επιτροπής του Μπολσεβικικού κόμματος 
έγινε δεκτή η πρόταση του Λένιν για ένοπλη εξέγερση, με ψήφους 10 υπέρ και 2 
(Ζινόβιεφ, Κάμενεφ) κατά.  
 
Στις 24 Οκτωβρίου ξέσπασε πλέον η μεγάλη επανάσταση. Το πρωί η κυβέρνηση 
απαγόρευσε την κυκλοφορία του κεντρικού οργάνου των μπολσεβίκων "Ραμπότσι 
Πουτ" κι έστειλε θωρακισμένα αυτοκίνητα στο τυπογραφείο και στα γραφεία 
σύνταξης της εφημερίδας. Οι κόκκινοι φρουροί όμως και οι επαναστατημένοι 
στρατιώτες απέκρουσαν τα θωρακισμένα αυτοκίνητα και κατά τις 11 η ώρα η 
εφημερίδα κυκλοφόρησε με την προκήρυξη της ανατροπής της κυβέρνησης. Το βράδυ 
της ίδιας μέρας κι ενώ το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίαζε στα χειμερινά ανάκτορα, 
η κόκκινη φρουρά της Αγίας Πετρούπολης καταλάμβανε το κεντρικό τηλεγραφείο, τις 
γέφυρες, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και την Κρατική Τράπεζα. Το καταδρομικό 
"Αουρόρα" (Αυγή) μπήκε στο Νέβα κι έστρεψε τα πυροβόλα του στα ανάκτορα που 
ήταν έδρα της τελευταίας αστικής κυβέρνησης. Την άλλη μέρα τα ανάκτορα 
πολιορκήθηκαν και καταλήφθηκαν, η κυβέρνηση έπεσε, οι υπουργοί συνελήφθησαν 
και ο Κερένσκι δραπέτευσε. Και τυπικά πλέον η Ρωσική Επανάσταση επικράτησε.  
 
Στις 25 Οκτωβρίου συνήλθε στο Σμόλνι το 2ο συνέδριο των σοβιέτ της Ρωσίας και 
αποφάσισε το πέρασμα της εξουσίας στα σοβιέτ και την έκδοση των δύο ιστορικών 
διαταγμάτων για την Ειρήνη και για τη Γη:  "Η  ιδιοκτησία  των  γαιοκτημόνων  στη  γη  
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καταργείται από τη στιγμή αυτή χωρίς καμία αποζημίωση". Σχηματίστηκε το πρώτο  
Συμβούλιο των Επιτρόπων του Λαού (υπουργικό συμβούλιο), με το Λένιν ως πρόεδρο 
και τους Ρίκοφ, Μιλιούτιν, Τρότσκι, Λουνατσάρσκι και Στάλιν. Στις 2 Νοεμβρίου η 
σοβιετική κυβέρνηση δημοσίευσε τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των λαών της 
Ρωσίας, ενώ η επανάσταση επικράτησε και στη Μόσχα κάτω από την καθοδήγηση του 
Μπουχάριν και του Σμιρνόφ. Αλλά μετά την πρώτη ηρεμία φούντωσε η αντίδραση 
κατά της νέας κατάστασης κυρίως με την υποστήριξη των ξένων εμπόλεμων δυνάμεων 
που δεν είδαν με καλό μάτι την κατάργηση των προνομίων τους στη ρωσική οικονομία, 
καθώς και με την εκμετάλλευση των μειονεκτημάτων της συνθήκης που αναγκάστηκε 
να συνάψει στο Μπρεστ-Λιτόφσκ το 1918 η Ρωσία με τους Γερμανούς. 
Σχηματίστηκαν γύρω από το νέο σοβιετικό κράτος πάμπολλα μέτωπα, ενώ οι 
εσωτερικές ανακατατάξεις και η νέα νοοτροπία δεν είχαν ακόμα γίνει καθεστώς.  
 
Εμφύλιος 
 
Στο μεταξύ στις 16 Ιουλίου 1918 εκτελέστηκε ολόκληρη η αυτοκρατορική οικογένεια, 
ενώ έκτακτη επιτροπή δημιουργήθηκε για την επιβολή της τάξης που ονομάστηκε 
Βετσέκα ή Τσεκά και αργότερα Γκεπεού. Οι εύποροι χωρικοί (κουλάκοι) εξεγέρθηκαν, 
όταν εθνικοποιήθηκαν οι μεταλλευτικές και μεταλλουργικές επιχειρήσεις και ιδρύθηκε 
το κρατικό μονοπώλιο σταριού. Ο Τρότσκι ανέλαβε τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού 
στρατού για να αντιμετωπιστούν οι εξωτερικοί εχθροί. Η εκστρατεία της Κριμαίας που 
οργάνωσαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι το Δεκέμβριο του 1918 απέτυχε πλήρως (σ` αυτήν 
συμμετείχαν και Έλληνες). Ο ναύαρχος Κολτσάκ εξάλλου ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 
1918 τον αγώνα των αντεπαναστατών (Λευκών), που όμως δεν κατόρθωσαν να  γίνουν 
αγαπητοί στους αγρότες, γιατί ταυτίζονταν με τους τσαρικούς. Παρόλα αυτά όμως 
κατόρθωσε να πλησιάσει το Βόλγα κατά το Μάρτιο και Απρίλιο του 1919. Το 
Φεβρουάριο όμως του 1920 δικάστηκε και τουφεκίστηκε. Στη δύση αφετέρου ο 
στρατηγός Γιούντενιτς με τη βοήθεια του αγγλικού στόλου και των Φινλανδών 
απειλούσε την Αγία Πετρούπολη, μέχρις ότου ο Τρότσκι κατάφερε να τον 
εξουδετερώσει. Άλλες αντεπαναστατικές ενέργειες από τους Ντενίκιν και Βράγκελ 
εξουδετερώθηκαν τελικά. Ο εμφύλιος πόλεμος φάνηκε πως είχε λήξει μόλις τον 
Οκτώβριο του 1920, οπότε η επανάσταση επιδόθηκε στην οικονομική ανασύνταξη και 
αναδιοργάνωση με σοσιαλιστικές αντιλήψεις.  
 
Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ - 
EXPEDITION CHANNEL WIKI 

Ένας Οκτώβρης 72 χρονών (μέρος 1ο) (Αρχείο ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ) 
Ένας Οκτώβρης 72 χρονών (μέρος 2ο) (Αρχείο ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ) 
Ένας Οκτώβρης 72 χρονών (μέρος 3ο) (Αρχείο ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ) 

Θύμιος Νικολαΐδης, Θεσμοί και επανάσταση στα επιστημονικά ιδρύματα: Τα 
αστεροσκοπεία του Παρισιού και της Πετρούπολης, Κριτική - Επιστήμη & Εκπαίδευση, 
τ/χ.3 (2006), σελ.21-31 [1] 
 
Παραπομπές 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1918
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1919
https://el.wikipedia.org/wiki/1920
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1920
https://web.archive.org/web/20130709050949/http:/expeditionchannel.fireradio.tk/w1/index.php/%CE%97_%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%99_%CE%9F_%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5
https://web.archive.org/web/20130709050949/http:/expeditionchannel.fireradio.tk/w1/index.php/%CE%97_%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%99_%CE%9F_%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5
https://archive.ert.gr/75220/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://archive.ert.gr/75222/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://archive.ert.gr/75223/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://web.archive.org/web/20120120053734/http:/www.hpdst.gr/el/publications/kritiki/issues/3/21
http://archive.ert.gr/75220
http://archive.ert.gr/75222
http://archive.ert.gr/75223
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1 «Ιστορία της Ανθρωπότητας» (12τομο, στηριζόμενο εις την 6τομη διαίρεση της 
εκδόσεως της UNESCO) , Σαρλ Μοραζέ -με τη συνεργασία άλλων- τόμος 8ος: ‘Το 
κοινωνικό και επαναστατικό κίνημα στη Ρωσία τον 19ο αιώνα’, σελ. 3929-3930, 
εκδοτικός οργανισμός Χ. Τεγόπουλος – Ν. Νίκας & ΣΙΑ Ο.Ε. , Αθήνα.  
2 «Ιστορία της Ανθρωπότητας», ο.π., σελ. 3931-3932  
3 Serge Berstein , Pierre Milza, "Ιστορία της Ευρώπης 3 - 1919 έως σήμερα", Εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια, 1997  
4.[https://www.jstor.org/stable/10.1086/592862?read-
now=1&seq=6#page_scan_tab_contents Liliana Riga, "The Ethnic Roots of Class 
Universalism: Rethinking the 'Russian' Revolutionary Elite", American Journal of 
Sociology Vol. 114, No. 3 (November 2008), σελ. 649-654] 
 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B
A%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84
%CE%B1%CF%83%CE%B7  
 
 

Παράθεμα 5 
 
Βλαντίμιρ Λένιν 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 

Βλαντίμιρ Λένιν  
Влади́мир Ильи́ч Улья́нов 

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου των Λαϊκών Επιτροπών της Σοβιετικής Ένωσης 

Περίοδος: 6 Ιουλίου 1923 – 21 Ιανουαρίου 1924 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://www.jstor.org/stable/10.1086/592862?read-now=1&seq=6#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/10.1086/592862?read-now=1&seq=6#page_scan_tab_contents
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-71043-0003,_Wladimir_Iljitsch_Lenin.jpg
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Προκάτοχος Η θέση δημιουργήθηκε 

Διάδοχος Αλεξέι Ρίκοφ  

Πρόεδρος του Συμβουλίου των Λαϊκών Επιτροπών της Ρωσίας 

Περίοδος: 9 Νοεμβρίου 1917 – 21 Ιανουαρίου 1924 

Προκάτοχος Η θέση δημιουργήθηκε 

Διάδοχος Αλεξέι Ρίκοφ  

1ος Πρόεδρος του Συμβουλίου Εργασίας και Άμυνας  

Περίοδος: 17 Ιουλίου 1923 – 21 Ιανουαρίου 1924 

Προκάτοχος Η θέση δημιουργήθηκε 

Διάδοχος Λεβ Κάμενεφ 

Προσωπικά στοιχεία 

Γέννηση 22 Απριλίου 1870 στο Ουλιάνοφσκ, Ρωσική Αυτοκρατορία 

Θάνατος 
21 Ιανουαρίου 1924 (53 ετών)  
Γκόρκι Λένινσκιε, Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδιακή 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία, Ε.Σ.Σ.Δ. 

Πολιτικό κόμμα 
Ρωσικό Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα (Μπολσεβίκοι 
(1898-1912) 
Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης (1912-1924) 

Σύζυγος Ναντέζντα Κρούπσκαγια 

Συγγενείς 

Ίλια Ουλιάνοφ (πατέρας) 
Μαρία Αλεξάντροβνα Ουλιάνοβα (μητέρα) 
Αλέξανδρος Ουλιάνοφ (αδελφός) 
Άννα Ουλιάνοβα (αδελφή) 
Ντμίτρι Ιλίτς Ουλιάνοφ (αδελφός) 
Μαρία Ιλίνιτσνα Ουλιάνοβα (αδελφή) 
και τρία άλλα αδέλφια 

Σπουδές Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης 

Θρήσκευμα αθεϊσμός 

 

Ο Βλαντίμιρ Ιλίτς Ουλιάνοφ (Влади́мир Ильи́ч Улья́нов[1], 22 Απριλίου 1870 – 21 

Ιανουαρίου    1924),    γνωστός   με   το   ψευδώνυμο   Λένιν   (Ле́нин)[2],   ήταν   Ρώσος  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%86%CE%BC%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B2_%CE%9A%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%83%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B5%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1870
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B5%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CF%83%CE%BF%CE%B9
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κομμουνιστής επαναστάτης, πολιτικός και πολιτικός θεωρητικός. Ήταν ηγέτης της 
Ρωσικής Επανάστασης και επικεφαλής της Ε.Σ.Σ.Δ. (1922-1924), ηγέτης της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς και του μπολσεβικικού κόμματος.  
 
«Λένιν» ήταν ένα από τα επαναστατικά του ψευδώνυμα. Λέγεται ότι επέλεξε αυτό το 
όνομα για να παρουσιάσει την αντίθεσή του με τον Γκεόργκι Πλεχάνοφ που 
χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Βόλγκιν, παρμένο από τον ποταμό Βόλγα. Έτσι ο 
Ουλιάνοφ επέλεξε τον ποταμό Λένα, ο οποίος είναι μακρύτερος και ρέει στην αντίθετη 
κατεύθυνση, μιας και διαφωνούσαν σε ορισμένα θέματα οικονομικής κυρίως φύσης. 
Εντούτοις, ο Πλεχάνοφ εμφανίζεται να έχει σημαντική επιρροή επάνω στον Λένιν 
εκείνη την περίοδο της ζωής του, γι' αυτό και αμφισβητείται η ακρίβεια της παραπάνω 
πληροφορίας. Υπάρχουν διάφορες άλλες θεωρίες για την προέλευση του ψευδωνύμου, 
αν και ο ίδιος δεν φαίνεται να δήλωσε ποτέ ακριβώς γιατί το επέλεξε. 
 
Πίνακας περιεχομένων 
 
1 Τα πρώτα χρόνια 
2 Εισαγωγή στον Μαρξισμό 
3 Σοσιαλδημοκρατική περίοδος 
4 Ηγέτης των Μπολσεβίκων 
5 Η Επανάσταση του 1905 και τα επακόλουθα 
6 Πορεία προς την Οκτωβριανή Επανάσταση 
7 Στην ηγεσία της Επανάστασης 
8 Η σοβιετική κυριαρχία 
9 Απόπειρα δολοφονίας 
10 Η 3η Διεθνής 
11 Η μάχη των επιγόνων 
12 Ο θάνατος 
13 Σύμβολο της Ε.Σ.Σ.Δ. 
14 Ο Λένιν ως θεωρητικός 
15 Στον πολιτικό μύθο της Σοβιετικής Ένωσης 
16 Συγγραφικό έργο 
17 Πηγές 
18 Βιβλιογραφία 
19 Σημειώσεις - παραπομπές 
20 Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 
Τα πρώτα χρόνια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1922
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%B9_%CE%A0%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#Τα_πρώτα_χρόνια
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#Εισαγωγή_στον_Μαρξισμό
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#Σοσιαλδημοκρατική_περίοδος
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#Ηγέτης_των_Μπολσεβίκων
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#Η_Επανάσταση_του_1905_και_τα_επακόλουθα
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#Πορεία_προς_την_Οκτωβριανή_Επανάσταση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#Στην_ηγεσία_της_Επανάστασης
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#Η_σοβιετική_κυριαρχία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#Απόπειρα_δολοφονίας
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 Η κορυφαία αυτή επαναστατική προσω-
πικότητα, οι ιδέες και το έργο της οποίας 
σφράγισαν τις πολιτικές εξελίξεις του 20ού 
αιώνα μέσω της Οκτωβριανής Επανάστασης στη 
Ρωσία και την ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης, 
γεννήθηκε στις 22 Απριλίου του 1870 στην πόλη 
Σιμπίρσκ της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, στις 
όχθες του Βόλγα. Ο πατέρας του, Ίλια 
Νικολάγιεβιτς Ουλιάνοφ (1831-1886), ήταν 
διευθυντής σχολείου. Η μητέρα του, Μαρία 
Αλεξάντροβνα Μπλανκ (1835-1916), ήταν κόρη 
ιατρού που ονομαζόταν Μπεργκ. Η οικογένεια 
Ουλιάνοφ είχε τις ρίζες της σε διάφορες 
εθνότητες όπως τη ρωσική, γερμανική και 
Εβραϊκή. Ο Λένιν ήταν βαπτισμένος στην 
Ρωσική Ορθόδοξη εκκλησία.  

 
Ο μεγαλύτερος αδελφός του (γεννημένος το 1866) ήταν μέλος της Ναρόντναγια Βόλια 
(μιας επαναστατικής τρομοκρατικής οργάνωσης) και λόγω της συμμετοχής του στην 
ανεπιτυχή απόπειρα δολοφονίας κατά του τσάρου Αλεξάνδρου Γ΄, εκτελέσθηκε 
(1891). Το γεγονός αυτό υπήρξε καθοριστικό στη ζωή του Λένιν.  
 
Τρίτο παιδί μιας οκταμελούς οικογένειας, ο Λένιν 
ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο γυμνάσιο  
του Σιμπίρσκ το 1887, όπου κέρδισε χρυσό μετάλλιο 
για τις επιδόσεις του. Τον Αύγουστο του 1887 μπήκε 
στη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου του Καζάν, 
αλλά αποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, 
λόγω της συμμετοχής του σε παράνομη συνάντηση 
επαναστατών φοιτητών, και εξορίστηκε. Το 
φθινόπωρο του 1889 έλαβε την άδεια να επιστρέψει 
στο Καζάν, όπου άρχισε τη συστηματική μελέτη του 
Καρλ Μαρξ και συνδέθηκε με μέλη του τοπικού 
μαρξιστικού κύκλου. Συνέχισε μόνος του τις σπουδές 
του και το 1891 πήρε άδεια εξάσκησης του νομικού 
επαγγέλματος.  
 
Εισαγωγή στον Μαρξισμό 
 
Το 1891 ο Λένιν πέρασε τις εξετάσεις της Νομικής του πανεπιστημίου της Αγίας 
Πετρούπολης και το 1892 άρχισε την πρακτική εξάσκηση ως δικηγόρος στη Σαμάρα, 
όπου  ανέλαβε  την  υπεράσπιση  σε  διάφορες  δίκες.  Τη  ζωή  του,  εντούτοις,  γέμιζαν 

Οικογένεια Ουλιάνοφ  

Βλαντιμίρ Ουλιάνωφ (Λένιν) 
περίπου το 1887 
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κυρίως η μελέτη του μαρξισμού και η προσήλωσή του στην οικονομική και πολιτική 
ανάπτυξη της Ρωσίας και στη συνέχεια ολόκληρου του κόσμου.  
 
Η μαρξιστική του δράση άρχισε κυρίως από το 1894, όταν έφτασε στην Αγία 
Πετρούπολη και ήρθε σε επαφή με τους μαρξιστικούς ομίλους της πόλης. Σ' αυτήν την 
περίοδο ανήκουν τα πρώτα πολεμικά μανιφέστα του Λένιν με τα οποία επιτέθηκε στο 
λαϊκό κόμμα και που διακινήθηκαν από χέρι σε χέρι με τη μορφή χειρογράφων. 
Αμέσως μετά, ο Λένιν άρχισε από τον Τύπο έναν θεωρητικό αγώνα ενάντια στους 
διαστρεβλωτές της μαρξιστικής θεωρίας.  
 
Σοσιαλδημοκρατική περίοδος 
 

Την άνοιξη του 1895 ο Λένιν μετέβη στην 
Ελβετία (όπου συνάντησε τον "πατριάρχη" του 
ρωσικού μαρξισμού Γκεόργκι Πλεχάνοφ), στο 
Παρίσι και στο Βερολίνο. Με την επιστροφή του 
στην Αγία Πετρούπολη, ο Λένιν ενοποίησε τους 
μαρξιστικούς κύκλους της πόλης σε ενιαία 
πολιτική οργάνωση, η οποία αργότερα έγινε 
γνωστή με το όνομα «Ένωση της Πάλης για τη 
Χειραφέτηση της Εργατικής Τάξης». Δύο μήνες 
αργότερα όμως η οργάνωση εξαρθρώθηκε και ο 
Λένιν και οι στενότεροι συνεργάτες του 
συνελήφθησαν. Πέρασε το 1896 στη φυλακή και 
τον Φεβρουάριο του 1897 εξορίστηκε για τρία 

χρόνια στο χωριό Σουσένγσκογιε στην ανατολική Σιβηρία, ως τις 29 Ιανουαρίου του 
1900.  
 
Το 1898 παντρεύτηκε τη Ν.Κ. Κρούπσκαγια, συνεργάτιδά του στην εργατική Ένωση 
της Αγίας Πετρούπολης και πιστή σύντροφο για τα 
υπόλοιπα 26 χρόνια της ζωής του. Κατά τη διάρκεια της 
εξορίας τελείωσε τη σημαντικότερη οικονομική εργασία 
του «Η ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Ρωσία», 
βασισμένη σε έναν τεράστιο όγκο στατιστικού υλικού 
(1899).  
 
Στις 16 Ιουλίου του 1900 ο Λένιν εγκατέλειψε τη Ρωσία, 
λόγω των διωγμών από την τσαρική αστυνομία και 
μετέβη στη Γερμανία, όπου εξέδωσε την ανατρεπτική 
εφημερίδα Ίσκρα (Σπίθα), η οποία διανεμήθηκε 
παράνομα στη Ρωσία, με το σύνθημα «Από τη σπίθα στη 
φλόγα». Στόχος του ήταν να δώσει μια μαρξιστική 
ερμηνεία των προβλημάτων της επανάστασης  
και να διαμορφώσει ένα συγκεντρωτικό «υπόγειο» 
επαναστατικό σοσιαλδημοκρατικό κίνημα, το οποίο ως 
καθοδηγητής του προλεταριάτου θα ξεκινούσε τον 
αγώνα εναντίον του τσαρικού  καθεστώτος.  Η  ιδέα  μιας 

Ο Λένιν με μέλη της «Ένωσης 
για την απελευθέρωση της 

εργατικής τάξης» 

Η σύζυγος του Λένιν, 
Ναντέζντα Κρούπσκαγια 
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 συγκροτημένης κομματικής ηγεσίας στον αγώνα του προλεταριάτου σε όλες τις 
μορφές και τις εκδηλώσεις του, που είναι μια από τις κεντρικές αρχές του λενινισμού, 
συνδέεται με την αντίληψη της ηγεμονίας της εργατικής τάξης μέσα στη δημοκρατική 
μετεξέλιξη της χώρας. Αυτή η ιδέα βρήκε την άμεση έκφρασή της στο πρόγραμμα της 
δικτατορίας του προλεταριάτου όταν η ανάπτυξη της επαναστατικής κίνησης 
προετοίμασε τις συνθήκες για την επανάσταση του Οκτωβρίου.  
 
Τον Απρίλιο του 1902 ο Λένιν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Μόναχο και να 
μεταβεί στο Λονδίνο, ενώ την άνοιξη του 1903 μετακινήθηκε στη Γενεύη.  
 
Ηγέτης των Μπολσεβίκων 
 
Το καλοκαίρι του 1903 ο Λένιν πήρε ενεργό μέρος στο 2ο συνέδριο του Ρωσικού 
Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος, τις αρχές του οποίου είχε ασπαστεί από 
τα χρόνια της εξορίας του στη Σιβηρία. Το συνέδριο αυτό άρχισε τον Ιούλιο του 1903 
στις Βρυξέλλες, αλλά μετά τις πρώτες του συνεδριάσεις υποχρεώθηκε να μεταφερθεί 
τον Αύγουστο στο Λονδίνο, λόγω των παρενοχλήσεων της βελγικής αστυνομίας. Το 
συνέδριο αυτό ενέκρινε το πρόγραμμα που επεξεργάστηκαν ο Πλεχάνοφ και ο Λένιν, 
όμως έληξε με την ιστορική διάσπαση του κόμματος σε Μπολσεβίκους, υπό την 
ηγεσία του Λένιν, και Μενσεβίκους. Οι διαφορές αφορούσαν την τακτική και τελικά 
το πρόγραμμα του κόμματος. Οι Μενσεβίκοι προσπάθησαν να εναρμονίσουν την 
πολιτική του ρωσικού προλεταριάτου με αυτήν της φιλελεύθερης αστικής τάξης. Ο 
Λένιν είδε στους αγρότες τον πιο στενό σύμμαχο του προλεταριάτου. Οι 
περιστασιακές συμφωνίες και οι στενότερες σχέσεις με τους Μενσεβίκους απέτυχαν 
να σταματήσουν τη σταθερή απομάκρυνση των δύο γραμμών —επαναστατικής και 
οπορτουνιστικής—  προλεταριακής και αστικής. Ο αγώνας με τους Μενσεβίκους 
σφυρηλάτησε την πορεία που οδήγησε στην απόσχιση από τη Δεύτερη Διεθνή (1914), 
στην επανάσταση του Οκτωβρίου (1917) και στην αλλαγή του ονόματος του κόμματος 
από σοσιαλδημοκρατικό σε κομμουνιστικό (1918).  
 
Η Επανάσταση του 1905 και τα επακόλουθα 
 
Στη Ρωσία δημιουργήθηκε επαναστατική κατάσταση από την ήττα του στρατού και 
του ναυτικού στο ρωσο-ιαπωνικό πόλεμο, τους πυροβολισμούς εναντίον των 
εργαζομένων στις 9 Ιανουαρίου του 1905 και από τις αγροτικές ταραχές και τις 
πολιτικές απεργίες. Το πρόγραμμα του Λένιν ήταν η προετοιμασία ενός ένοπλου 
ξεσηκωμού των μαζών κατά του τσαρικού καθεστώτος και η δημιουργία μιας 
προσωρινής κυβέρνησης για να οργανώσει την επαναστατική δημοκρατική δικτατορία 
των εργατών και των αγροτών.  Το  τρίτο  συνέδριο  του  κόμματος,  που  αποτελούνταν  
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αποκλειστικά από Μπολσεβίκους (Μάιος 1905), πέρασε ένα νέο αγροτικό πρόγραμμα 
που περιέλαβε την κατάσχεση της ιδιοκτησίας των γαιοκτημόνων. Τον Οκτώβριο του 
1905 ξεκίνησε μία πανρωσική απεργία. Στις 17 του μήνα ο τσάρος δημοσίευσε τη 
διακήρυξή του για «Σύνταγμα». Αρχές Νοεμβρίου ο Λένιν επέστρεψε στη Ρωσία από 
τη Γενεύη και απευθύνθηκε στους Μπολσεβίκους για να προσελκύσει στο κόμμα 
ευρύτερες μάζες εργαζομένων, αλλά και για να διατηρήσει τους παράνομους 
μηχανισμούς τους σε αναμονή για αντιεπαναστατικά χτυπήματα. Στα γεγονότα του 
1905 ο Λένιν διέκρινε τρία κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:  
 
1.την προσωρινή αντίληψη από τους ανθρώπους της πραγματικής πολιτικής 
ελευθερίας 
 
2.τη δημιουργία νέας, αν και μόνο δυνητικής, επαναστατικής δύναμης με τη μορφή 
των Σοβιέτ των αντιπροσώπων των εργαζομένων, των στρατιωτών και των αγροτών  
 
3.τη χρήση της δύναμης από τα άτομα ενάντια σε εκείνους που την είχαν 
χρησιμοποιήσει προηγουμένως εναντίον τους. 
 
Αυτά τα συμπεράσματα, από τα γεγονότα του 1905, έγιναν οι κατευθυντήριες αρχές 
της πολιτικής του Λένιν το 1917 και οδήγησαν στη δικτατορία του προλεταριάτου, την 
οποία επρόκειτο να ασκήσει το σοβιετικό κράτος.  
 
Η εξέγερση στη Μόσχα στο τέλος Δεκεμβρίου, χωρίς την υποστήριξη του στρατού, 
χωρίς ταυτόχρονες εξεγέρσεις σε άλλες πόλεις και ικανοποιητική συμμετοχή σε άλλες 
περιοχές της χώρας, καταστάλθηκε γρήγορα. Η φιλελεύθερη αστική τάξη ήρθε στο 
προσκήνιο. Η εποχή των πρώτων δύο Δουμών άρχισε. Τότε ο Λένιν διατύπωσε τις 
αρχές της επαναστατικής εκμετάλλευσης των κοινοβουλευτικών μεθόδων ως μέσο 
νέας επίθεσης. Τον Δεκέμβριο του 1907 ο Λένιν έφυγε για δέκα χρόνια από τη Ρωσία, 
για να επιστρέψει το 1917, συμμετέχοντας εν τω μεταξύ ενεργά στον ιδεολογικό και 
πολιτικό αγώνα των μπολσεβίκων. Άρχιζε η εποχή της αντεπανάστασης, των διώξεων, 
της εξορίας, των εκτελέσεων και της αποδημίας.  
 
Πορεία προς την Οκτωβριανή Επανάσταση 
 
Ο Λένιν μετακόμισε στη Φινλανδία για λόγους ασφάλειας. Συνέχισε να ταξιδεύει στην 
Ευρώπη και συμμετείχε σε πολλά σοσιαλιστικά συνέδρια και δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένης  της   Διάσκεψης  του  Τσίμμερβαλντ  το  1915.  Όταν  η   Ινέσσα  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1915
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Αρμάντ εγκατέλειψε τη Ρωσία και 
εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, συνάντησε τον Λένιν 
και άλλους εξόριστους μπολσεβίκους και 
εξελίχθηκε σε άμεση συνεργάτιδά του.  
 
Τον Απρίλιο του 1917 επέστρεψε στην Αγία 
Πετρούπολη από την Ελβετία μετά την πτώση του 
τσάρου Νικόλαου Β΄. Χιλιάδες οπαδοί του Λένιν, 
μεταξύ αυτών ένοπλοι στρατιώτες και ναύτες, τον 
περίμεναν στο σιδηροδρομικό σταθμό της 
Φινλανδίας, στην Αγία Πετρούπολη, προς τους 
οποίους μίλησε ανεβασμένος σε τεθωρακισμένο 
όχημα. Την επομένη ο Λένιν παρουσίασε σε 
συγκέντρωση των μπολσεβίκων τις περιβόητες 
«Θέσεις του Απρίλη». Ήταν το πρόγραμμα της 
κομμουνιστικής εξέγερσης ανατροπής της 
Προσωρινής Κυβέρνησης, με σύνθημα "Όλη η 

εξουσία στα σοβιέτ!¨. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς η Προσωρινή Κυβέρνηση, η οποία 
είχε αναρριχηθεί στην εξουσία μετά την εξέγερση του Φεβρουαρίου του 1917, έβγαλε 
για τελευταία φορά τον Λένιν στην παρανομία. Ο Λένιν έφυγε στη Φινλανδία για 
ασφάλεια. Στις 7 Οκτωβρίου ο Λένιν επέστρεψε στην Αγία Πετρούπολη, πεισμένος 
ότι έφτασε η ώρα της επανάστασης ενάντια στην Προσωρινή κυβέρνηση του 
Κέρενσκι. Οι ιδέες του για τη διακυβέρνηση εκφράστηκαν στο δοκίμιό του «Κράτος 
και επανάσταση», όπου απαίτησε μια νέα μορφή διακυβέρνησης βασισμένη στα 
συμβούλια των εργαζομένων, τα Σοβιέτ.  
 
Έχει υποστηριχτεί ότι ο Λένιν έφθασε στην Πετρούπολη από την Ελβετία με τη 
βοήθεια της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτόπτες μάρτυρες φέρεται να 
επιβεβαιώνουν πως μεταφέρθηκε με σφραγισμένο τραίνο το οποίο κατά τη διαδρομή 
συνοδευόταν από Γερμανούς στρατιώτες. Ο Κάιζερ πίστευε ότι ο Λένιν θα παρέλυε 
τον ρωσικό στρατό μέσω της επανάστασης και έτσι θα τελείωνε ο πόλεμος στο 
Ανατολικό Μέτωπο. Φαίνεται ότι τον θεώρησε μόνο ως πρόσκαιρη μορφή που θα 
έχανε τη δύναμή του σύντομα.  
 
Στην ηγεσία της Επανάστασης 
 
Στις 25 Σεπτεμβρίου 1917 ο Κέρενσκι προσπάθησε να ανακτήσει την αριστερή του 
στήριξή με τη διαμόρφωση ενός νέου συνασπισμού που περιελάμβανε περισσότερους 
Μενσεβίκους και Σοσιαλεπαναστάτες. Έχοντας όμως οι Μπολσεβίκοι στη διάθεσή 
τους ένοπλη πολιτοφυλακή 25.000 ατόμων και ελέγχοντας τα Σοβιέτ η εξουσία του 
Κέρενσκι έμοιαζε ετοιμόρροπη.  
 
Οι Μπολσεβίκοι χρησιμοποίησαν ως έδρα τους το ίδρυμα Σμόλνι. Το μοναστικό 
οικοτροφείο θηλέων έγινε έδρα του Σοβιέτ της Πετρούπολης. Στις 10 Οκτωβρίου ο 
Λένιν έπεισε την Κεντρική Επιτροπή του  Κόμματος  των  μπολσεβίκων  να  υιοθετήσει  

Ο Λένιν το 1916 στην Ελβετία 

https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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απόφαση υπέρ της ένοπλης εξέγερσης. Πιεζόμενος από την αριστοκρατία και τους 
βιομηχάνους ο Αλέξανδρος Κέρενσκι πείστηκε να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα. Στις 
22 Οκτωβρίου διέταξε τη σύλληψη της μπολσεβικικής στρατιωτικής επαναστατικής 
Επιτροπής. Την επόμενη ημέρα έκλεισε τις μπολσεβικικές εφημερίδες και έκοψε τα 
τηλέφωνα στο ίδρυμα Σμόλνι.  
 
Ο Λέων Τρότσκι πρότεινε τη συντριβή της Προσωρινής κυβέρνησης. Ο Λένιν 
συμφώνησε και το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου του 1917 δόθηκαν οι σχετικές διαταγές. 
Οι Μπολσεβίκοι άρχισαν να καταλαμβάνουν τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, την 
τηλεφωνική υπηρεσία και την κρατική τράπεζα. Τη νύχτα της 25ης Οκτωβρίου οι 
ερυθρές φρουρές περικύκλωσαν τα Χειμερινά Ανάκτορα, έδρα της Προσωρινής 
Κυβέρνησης. Μέσα ήταν το μεγαλύτερο μέρος της κυβέρνησης της χώρας, αν και ο 
Κέρενσκι είχε κατορθώσει να δραπετεύσει από την πόλη.  
 
Τα χειμερινά ανάκτορα τα υπερασπίστηκαν οι Κοζάκοι, μερικοί αξιωματικοί και το 
Τάγμα Γυναικών. Στις 9 μ.μ. κανονιοβολισμοί από το φρούριο Πέτρου και Παύλου 
είχαν ως αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το παλάτι. Έγιναν ελάχιστες ζημιές αλλά αυτή η 
πράξη έπεισε τους περισσότερους από εκείνους που υπερασπίζονταν το κτήριο να 
παραδοθούν. Οι επαναστάτες καθοδηγούμενοι από τον Βλαντίμιρ Αντόνοφ-
Οβσέγενκο εισήλθαν στα ανάκτορα και συνέλαβαν τους περισσότερους υπουργούς της 
Προσωρινής Κυβέρνησης.  
 
Στις 26 Οκτωβρίου 1917, το πανρωσικό συνέδριο των Σοβιέτ παρέδωσε την εξουσία 
στο Συμβούλιο των Λαϊκών Επιτρόπων. Ο Λένιν εξελέγη πρόεδρος του Συμβουλίου 
ενώ σ΄ αυτό περιλαμβάνονταν ο Λέων Τρότσκι (εξωτερικές υποθέσεις), ο Αλεξέι 
Ρίκωφ (εσωτερικές υποθέσεις), ο Ανατόλι Λουνατσάρσκι (εκπαίδευση), η Αλεξάνδρα 
Κολλοντάι (κοινωνική πρόνοια), ο Φέλιξ Ντζερζίνσκι (εσωτερικές υποθέσεις), ο 
Ιωσήφ Στάλιν (μειονότητες), ο Πετέρις Στούτσκα (δικαιοσύνη) και ο Βλαντίμιρ 
Αντόνοφ-Οβσέγενκο (στρατιωτικές υποθέσεις). Την ίδια ημέρα, η νέα σοβιετική 
ηγεσία υιοθέτησε το «Διάταγμα για την Ειρήνη» με τη Γερμανία και έγινε δεκτό με 
ενθουσιασμό από τους Ρώσους στρατιώτες στο μέτωπο, καθώς τον Δεκέμβριο έγινε 
ανακωχή.  
 
Σαν πρόεδρος του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού ο Λένιν κατήργησε την 
ιδιωτική ιδιοκτησία στη γη και άρχισε την διανομή της γης στους αγρότες. Οι τράπεζες 
εθνικοποιήθηκαν και εισήχθη ο έλεγχος της παραγωγής στα εργοστάσια. Κατήργησε 
την Συντακτική Συνέλευση του 1918 και κήρυξε παράνομα πολιτικά κόμματα όπως το 
Δημοκρατικό Κόμμα των Καντέτ, οι Μενσεβίκοι και οι Σοσιαλεπαναστάτες.  
 
Η σοβιετική κυριαρχία 

https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AC_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%86-%CE%9F%CE%B2%CF%83%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%86-%CE%9F%CE%B2%CF%83%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B1
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Τμήμα μιας σειράς λημμάτων 

Κομμουνισμός 

 

Έννοιες [εμφάνιση] 

Πτυχές [εμφάνιση] 

Παραλλαγές [εμφάνιση] 

Διεθνείς [εμφάνιση] 

Πρόσωπα [εμφάνιση] 

Σχετικά θέματα [εμφάνιση] 

Κομμουνισμός  

 
Ο Λένιν προχώρησε σε αποστράτευση του στρατεύματος και ανήγγειλε ότι 
προγραμμάτιζε να συνάψει ανακωχή με τη Γερμανία. Τον Δεκέμβριο του 1917 ο Λέων 
Τρότσκι οδήγησε τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Μπρεστ-Λιτόφσκ όπου θα 
διαπραγματευόταν με τους αντιπροσώπους της Γερμανίας και της Αυστρίας.  
 
Ο Τρότσκι ανέλαβε τον δύσκολο στόχο να βγάλει τη Ρωσία από τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο χωρίς να παραχωρήσει εδάφη στις Κεντρικές δυνάμεις. Με την υιοθέτηση 
μιας τακτικής καθυστερήσεων ο Τρότσκι ήλπιζε ότι η επανάσταση θα επεκτεινόταν 
από τη Ρωσία στη Γερμανία και την Αυστροουγγαρία προτού υπογράψει τη συνθήκη. 
  
Μετά από εννέα εβδομάδες διαπραγματεύσεων χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία, ο 
γερμανικός στρατός διατάχτηκε να επαναλάβει την προέλασή του στο ρωσικό έδαφος. 
Στις 3 Μαρτίου 1918, με τα γερμανικά στρατεύματα να κινούνται προς την 
Πετρούπολη, ο Λένιν διέταξε τον Τρότσκι να δεχτεί τους όρους των Κεντρικών 
δυνάμεων. Η Συνθήκη του Μπρεστ - Λιτόφσκ ανάγκασε τους Ρώσους να παραδώσουν 
την Ουκρανία, τη Φινλανδία, τις Βαλτικές χώρες, τον Καύκασο και την Πολωνία.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1918
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84_-_%CE%9B%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%86%CF%83%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_star.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hammer_and_Sickle_in_Perspective.svg
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Η απόφαση της ανακωχής αύξησε τη λαϊκή αντίθεση προς τη Μπολσεβικική 
κυβέρνηση. Ο Λαβρ Κορνίλοφ οργάνωσε έναν στρατό εθελοντών. Κατά τη διάρκεια 
των επόμενων μηνών διάφορες ομάδες που αντιτάσσονταν στο σοβιετικό καθεστώς 
ένωσαν τις δυνάμεις τους. Οι ένοπλοι που πάλεψαν ενάντια στον Κόκκινο Στρατό κατά 
τη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου ονομάστηκαν Λευκοί. Ο Λευκός Στρατός 
περιελάμβανε διάφορες ετερόκλητες ομάδες. Τους «Καντέτ», οι οποίοι επιθυμούσαν 
να συνεχίσουν τον πόλεμο ενάντια στις Κεντρικές δυνάμεις. Μενσεβίκους και 
Σοσιαλεπαναστάτες που αντιτάχθηκαν στη δικτατορική πολιτική του νέου 
καθεστώτος. Γαιοκτήμονες που είχαν χάσει τα κτήματά τους και ιδιοκτήτες 
εργοστασίων που εθνικοποιήθηκαν. Αφοσιωμένα μέλη της Ρωσικής ορθόδοξης 
εκκλησίας οι οποίοι αντιτέθηκαν στον κυβερνητικό αθεϊσμό και βασιλόφρονες που 
προσδοκούσαν να αποκαταστήσουν τη μοναρχία.  

Ο λευκός στρατός είχε πρόσκαιρη επιτυχία στην Ουκρανία όπου οι Μπολσεβίκοι δεν 
ήταν λαοφιλείς. Η κύρια αντίσταση προήλθε από τον Νέστορ Μαχνό, ηγέτη ενός 
σώματος αναρχικών της περιοχής. Ο Λέων Τρότσκι και Βλαντίμιρ Αντόνοφ-
Οβσέγενκο, ανέλαβαν την ηγεσία του Κόκκινου Στρατού και βαθμιαία απέκτησαν τον 
έλεγχο της Ουκρανίας. Μέχρι τον Φεβρουάριο, του 1918, οι Λευκοί δεν κατείχαν 
καμία σημαντική περιοχή στη Ρωσία αλλά ο εμφύλιος διήρκεσε έως τα τέλη του 1920.  

Η πολιτική του Λένιν κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου δημιούργησε κοινωνική 
αναστάτωση και οδήγησε σε ταραχές, απεργίες και διαδηλώσεις. Μετά από την 
εξέγερση της Κρονστάνδης εισήγαγε τη νέα οικονομική πολιτική. Οι αγρότες είχαν 
την άδεια να πωλούν τα προϊόντα τους στην ελεύθερη αγορά και να απασχολούν άτομα 
ως εργάτες. Οι αγρότες που επέκτειναν το μέγεθος των αγροκτημάτων τους έγιναν 
γνωστοί ως Κουλάκοι. Τα εργοστάσια που απασχολούσαν λιγότερο από είκοσι άτομα 
μπορούσαν να τα απαιτήσουν πίσω οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες τους.  

Απόπειρα δολοφονίας 

Στις 30 Αυγούστου 1918 η Φάνια Καπλάν, μέλος του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού 
Κόμματος, πλησίασε το Λένιν μετά από μία ομιλία του σε κάποια συνεδρίαση και ενώ 
βρισκόταν στον δρόμο για το αυτοκίνητό του. Τον φώναξε και όταν αυτός γύρισε τον 
πυροβόλησε τρεις φορές με σφαίρες εμβαπτισμένες σε δηλητήριο, δύο από τις σφαίρες 
τον βρήκαν στον ώμο και τον πνεύμονα. Ο Λένιν οδηγήθηκε στο διαμέρισμά του στο 
Κρεμλίνο και αρνήθηκε την εισαγωγή του σε νοσοκομείο, πιστεύοντας πως άλλοι 
δολοφόνοι θα τον περίμεναν εκεί. Οι γιατροί κλήθηκαν, αλλά αποφάσισαν ότι ήταν 
πάρα πολύ επικίνδυνο να αφαιρεθούν οι σφαίρες. Ο Λένιν δεν συνήλθε ποτέ εντελώς 
από την απόπειρα αυτή, η οποία επιβάρυνε σοβαρότατα τον οργανισμό του και κλόνισε 
ανεπανόρθωτα την υγεία του.  

Η 3η Διεθνής 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B2%CF%81_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1920
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1918
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%82
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Τον Μάρτιο του 1919,ο Λένιν και άλλοι μπολσεβίκοι ηγέτες από όλο τον κόσμο 
συναντήθηκαν και ίδρυσαν την Κομμουνιστική Διεθνή. Τα μέλη της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, συμπεριλαμβανομένου του Λενιν και των Μπολσεβίκων, διέκοψαν τις 
επαφές τους με το ευρύτερο σοσιαλιστικό κίνημα. Από εκείνο το σημείο και μετά, θα 
ήταν γνωστοί ως κομμουνιστές. Στη Ρωσία, το μπολσεβικικό κόμμα μετονομάστηκε 
σε «Ρωσικό Κομμουνιστικό Κόμμα», το οποίο οδήγησε στο Κ.Κ.Σ.Ε.  
 
Η μάχη των επιγόνων 
 

Στη διάσκεψη του Κόμματος, το 1922, πρότεινε τη 
δημιουργία μιας θέσης γενικού γραμματέα . Η 
επιλογή του Λένιν για τη θέση ήταν ο Ιωσήφ 
Στάλιν, ο οποίος στο παρελθόν είχε υποστηρίξει τις 
πολιτικές του. Οι κύριοι αντίπαλοι του Στάλιν για 
τη μελλοντική ηγεσία του κόμματος απέτυχαν να 
δουν τη σημασία αυτής της θέσης και υποστήριξαν 
τον διορισμό του. Είδαν αρχικά τη θέση του 
γενικού γραμματέα ως «φερέφωνο του Λένιν».  
 
Αμέσως μετά τον διορισμό του Στάλιν ως γενικού 
γραμματέα, ο Λένιν εισήχθη στο νοσοκομείο 
προκειμένου να αφαιρέσει μια σφαίρα από την 
απόπειρα δολοφονίας της Φ. Καπλάν. Αναμενόταν 

ότι αυτή η επέμβαση θα αποκαθιστούσε την υγεία του. Αυτό δεν επρόκειτο να γίνει. 
Ένα αιμοφόρο αγγείο έσπασε στον εγκέφαλο του Λένιν, τον άφησε παράλυτο στη 
δεξιά πλευρά του και για έναν χρόνο ήταν ανίκανος να μιλήσει. Σαν «φερέφωνο του 
Λένιν», ο Ιωσήφ Στάλιν είχε γίνει ξαφνικά εξαιρετικά σημαντικός.  
 
Ενόσω ο Λένιν ήταν καθηλωμένος, ο Στάλιν αξιοποίησε πλήρως τις δυνάμεις του ως 
γενικός γραμματέας. Στο συνέδριο του κόμματος έλαβε την άδεια να αποβάλει τα 
«ανεπαρκή» κομματικά μέλη. Αυτό ο Στάλιν το εκμεταλλεύτηκε για να απομακρύνει 
χιλιάδες υποστηρικτές του Λέοντα Τρότσκι, βασικού ανταγωνιστή του για την ηγεσία 
του κόμματος. Σαν γενικός γραμματέας, ο Στάλιν είχε επίσης τη δύναμη να διορίζει 
και να παύει ανθρώπους από σημαντικές κυβερνητικές θέσεις. Οι νέοι κάτοχοι αυτών 
των θέσεων γνώριζαν καλά ότι όφειλαν την προώθησή τους στον Στάλιν. Επίσης 
ήξεραν ότι εάν η συμπεριφορά τους δεν τον ευχαριστούσε θα αντικαθίσταντο.  
 
Περικυκλωμένος από τους υποστηρικτές του, η αυτοπεποίθηση του Στάλιν άρχισε να 
αυξάνεται. Τον Οκτώβριο του 1922, διαφώνησε με τον Λένιν σχετικά με το ζήτημα 
του εξωτερικού εμπορίου. Όταν το θέμα συζητήθηκε στην κεντρική Επιτροπή 
επικράτησε η άποψη του Στάλιν. Ο Λένιν άρχισε να φοβάται ότι ο Στάλιν ανελάμβανε 
την ηγεσία του Κόμματος. Τότε έγραψε στον Λέοντα Τρότσκι και ζήτησε τη στήριξή 
του. Ο Τρότσκι συμφώνησε και στην επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής Επιτροπής  η  

Με τον Στάλιν στο Γκόρκι το 
1922 

https://el.wikipedia.org/wiki/1919
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1922
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
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απόφαση σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο ανατράπηκε. Ο Λένιν, που ήταν πολύ 
άρρωστος για να παρευρεθεί, έγραψε στον Τρότσκι για να τον συγχαρεί για την 
επιτυχία του και να του προτείνει στο μέλλον να λειτουργήσουν μαζί ενάντια στον 
Στάλιν.  
 
Ο Ιωσήφ Στάλιν, του οποίου η σύζυγος Ναντέζντα Αλλιλούγιεβα δούλευε στο 
ιδιαίτερο γραφείο του Λένιν, ανακάλυψε σύντομα το περιεχόμενο της επιστολής που 
εστάλη στον Τρότσκι. Ο Στάλιν εξαγριώθηκε δεδομένου ότι συνειδητοποίησε ότι εάν 
Λένιν και Τρότσκι λειτουργούσαν μαζί εναντίον του, η πολιτική σταδιοδρομία του θα 
τερματιζόταν. Σε ένα ξέσπασμα θυμού ο Στάλιν τηλεφώνησε στη σύζυγο του Λένιν, 
Ναντέζντα Κρούπσκαγια, και την κατηγόρησε ότι θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του Λένιν 
επιτρέποντάς του να γράφει επιστολές ενώ ήταν τόσο άρρωστος.  
 
Όταν η Κρούπσκαγια πληροφόρησε τον σύζυγό της για αυτή την τηλεφωνική 
συνομιλία, ο Λένιν έλαβε την απόφαση ότι ο Στάλιν δεν ήταν το κατάλληλο πρόσωπο 
για να τον αντικαταστήσει ως ηγέτης του Κόμματος. Ο Λένιν ήξερε ότι πλησίαζε στο 
τέλος, έτσι υπαγόρευσε στον γραμματέα του μια επιστολή που θέλησε να 
χαρακτηριστεί ως διαθήκη του. Το έγγραφο περιελάμβανε τις σκέψεις του και 
απευθυνόταν στα ανώτερα μέλη της ηγεσίας του Κ.Κ.Σ.Ε. 
 
Ανησυχούσε ιδιαίτερα για την αυξανόμενη δύναμη του Στάλιν: «Ο σύντροφος Στάλιν, 
που έχει γίνει γενικός γραμματέας, έχει συγκεντρώσει τεράστια δύναμη στα χέρια του: 
και δεν είμαι βέβαιος ότι ξέρει πάντα πώς να χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη με 
ικανοποιητική φρόνηση. Επομένως προτείνω στους συντρόφους μας να εξετάσουν την 
πρόταση να απομακρύνουν τον Στάλιν από αυτή τη θέση, αντικαθιστώντας τον με 
κάποιον άλλο που να διαφέρει από τον Στάλιν από μια βαρύνουσα άποψη: όντας πιο 
ανεκτικός, πιστότερος, πιο ευγενικός, πιο διακριτικός απέναντι των συντρόφων του.»  
 
Τρεις ημέρες αφότου υπαγόρευσε τη διαθήκη του ο Λένιν είχε ένα τρίτο εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Δεν ήταν πλέον ικανός να μιλήσει ή να γράψει[3] αν και έζησε για άλλους 
δέκα μήνες, έπαψε να υφίσταται ως δύναμη εντός της Σοβιετικής Ένωσης.  
 
Ο θάνατος 
 
Ο Λένιν πέθανε στις 21 Ιανουαρίου του 1924 στην 
Γκόρκι (συνοικισμός κοντά στη Μόσχα). Φήμες ότι ο 
Λένιν έπασχε από σύφιλη αναπήδησαν αμέσως μετά από 
το θάνατό του. Η επίσημη αιτία θανάτου που δόθηκε 
ήταν εγκεφαλική αρτηριοσκλήρωση ή εγκεφαλικό 
επεισόδιο (το τέταρτό του), αλλά από τους 27 
παθολόγους που τον εξέταζαν, μόνο οκτώ υπέγραψαν το 
συμπέρασμα στην έκθεση νεκροψίας του. Επομένως, 
έχουν υποβληθεί διάφορες θεωρίες σχετικά με το θάνατό 
του. Παραδείγματος χάριν, μια μεταθανάτια διάγνωση 
από    δύο    ψυχιάτρους     και     έναν     νευρολόγο     που Στο Γκόρκι το 1923 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#cite_note-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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δημοσιεύθηκε πρόσφατα σε ευρωπαϊκό περιοδικό νευρολογίας, υποστήριξε ότι ο 
Λένιν πέθανε από τη σύφιλη.  
 
Έγγραφα που δημοσιεύτηκαν μετά την πτώση της Ε.Σ.Σ.Δ., μαζί με τα 
απομνημονεύματα των παθολόγων του Λένιν, υποδεικνύουν ότι ο Λένιν θεραπεύθηκε 
από τη σύφιλη το 1895. Άλλα έγγραφα επίσης αναφέρουν ότι ο Αλεξέι Αμπρικόσοφ, 
ο παθολόγος υπεύθυνος για την νεκροψία, διατάχτηκε να επιβεβαιώσει ότι ο Λένιν δεν 
πέθανε από σύφιλη. Ο Αμπρικόσοφ δεν ανέφερε τη σύφιλη στην νεκροψία, εντούτοις 
η καταστροφή αιμοφόρων αγγείων, η παράλυση και άλλες παρενέργειες που ανέφερε 
είναι χαρακτηριστικές της σύφιλης. Σε μια δεύτερη εκδοχή της έκθεσης νεκροψίας, 
κανένα από τα όργανα, σημαντικές αρτηρίες ή περιοχές του εγκεφάλου που 
επηρεάζονται συνήθως από τη σύφιλη δεν αναφέρθηκαν.  
 
Το 1923, οι γιατροί του Λένιν του χορήγησαν «Σαλβαρσάν», το μόνο φάρμακο που 
χρησιμοποιούνταν εκείνη την περίοδο για την θεραπεία της σύφιλης, καθώς και 
ιωδιούχο κάλιο, το οποίο ήταν επίσης σύνηθες στη θεραπεία της ασθένειας.  
 
Η σύφιλη βέβαια ήταν μια συνηθισμένη ασθένεια στη Ρωσία εκείνη την εποχή. Επίσης 
δεν είχε κανένα ορατό τραύμα στο σώμα του που συνοδεύει τα τελευταία στάδια της 
ασθένειας. Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι η πλέον πιθανή αιτία του 
θανάτου του ήταν το τραύμα που προκλήθηκε από τη σφαίρα που υπήρχε ακόμα στον 
λαιμό του μετά την απόπειρα δολοφονίας.  
 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 το ρωσικό κίνημα του «κοσμισμού» ήταν 
αρκετά δημοφιλές και υπήρξε πρόθεση να συντηρηθεί κατά τρόπο κρυοστατικό το 
σώμα του Λένιν προκειμένου να τον επαναφέρουν στη ζωή στο μέλλον. Ο απαραίτητος 
εξοπλισμός αγοράστηκε στο εξωτερικό, αλλά για ποικίλους λόγους το σχέδιο δεν 
πραγματοποιήθηκε. Αντ' αυτού το σώμα του βαλσαμώθηκε και τοποθετήθηκε σε 
μόνιμη έκθεση στο Μαυσωλείο του Λένιν στη Μόσχα.  
 
Ο εγκέφαλος του αφαιρέθηκε προτού βαλσαμωθεί το σώμα του. Η σοβιετική 
κυβέρνηση ανάθεσε στον γνωστό Γερμανό επιστήμονα νευρολογίας Όσκαρ Φογκτ να 
μελετήσει τον εγκέφαλο του Λένιν για να εντοπίσει την ακριβή θέση των κυττάρων 
του εγκεφάλου που είναι αρμόδια για τη μεγαλοφυΐα.  
 
Το Ίδρυμα Εγκεφάλου δημιουργήθηκε στη Μόσχα για αυτόν τον λόγο. Ο Φογκτ 
δημοσίευσε ένα έντυπο για τον εγκέφαλο το 1929 όπου ανέφερε ότι μερικοί 
πυραμιδικοί νευρώνες στο τρίτο στρώμα του εγκεφαλικού φλοιού του Λένιν ήταν πολύ 
ανεπτυγμένοι. Εντούτοις το συμπέρασμα της συνάφειάς του στη μεγαλοφυΐα 
αμφισβητήθηκε. Η εργασία του Φογκτ θεωρήθηκε από τους Σοβιετικούς ανεπαρκής. 
Η περαιτέρω έρευνα συνεχίστηκε από σοβιετική ομάδα, αλλά η εργασία για τον 
εγκέφαλο του Λένιν δεν κοινοποιήθηκε.  

https://el.wikipedia.org/wiki/1895
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82
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Σύγχρονοι ανατομιστές δεν θεωρούν πλέον ότι η μορφολογία μπορεί μόνη της να 
καθορίσει τη λειτουργία του εγκεφάλου.  
 
Σύμβολο της Ε.Σ.Σ.Δ. 
 
Η Αγία Πετρούπολη μετονομάστηκε σε Λένινγκραντ προς τιμήν του. Αυτό παρέμεινε 
το όνομα της πόλης μέχρι την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, όταν έλαβε ξανά 
το αρχικό όνομά της.  
 
Σε προσωπικό επίπεδο ο Λένιν ήταν μετριόφρων και αποδοκίμαζε την κολακεία. Αλλά 
μετά τον θάνατό του έγινε αντικείμενο προσωπολατρίας, που διήρκεσε μέχρι τα 
τελευταία χρόνια του σοβιετικού συστήματος.  
 
Μέχρι σήμερα η σορός του φυλάσσεται στο μαυσωλείο όπου επιστήμονες - 
συντηρητές ελέγχουν το σώμα του δύο φορές την εβδομάδα για τυχόν φθορά. Κάθε 18 
μήνες μεταφέρεται σε ένα εργαστήριο κάτω από το μαυσωλείο του, εξετάζεται και 
βυθίζεται σε χημικές ουσίες για συντήρηση. Ήταν ο πρώτος Ρώσος που φυγαδεύτηκε 
από τη Μόσχα το 1941, περνώντας την περίοδο του πολέμου στη Σιβηρία.  
 
Ο Λένιν ως θεωρητικός 
 
Ο Λένιν, εκτός από μεγάλος επαναστάτης και στρατηγικός νους, ήταν σημαντικός 
επιστήμονας και στοχαστής. Βασιζόμενος στις ανακαλύψεις των θεμελιωτών του 
Μαρξισμού, έδωσε ρηξικέλευθες απαντήσεις, οι οποίες έχουν επίδραση και σήμερα, 
σε καίρια ζητήματα της σύγχρονης εποχής. Κατ' αυτόν τον τρόπο προέκυψε μια νέα 
θεωρία, οργανικά και αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την προηγουμένη, με την οποία 
συνιστά ενιαίον όλο, ο Λενινισμός. Μελέτησε, συν τοις άλλοις, επιστημονικά τον 
ιμπεριαλισμό και ανέπτυξε κι εμπλούτισε τη θεωρία και την πρακτική της ταξικής 
πάλης, της δημοκρατικής και της σοσιαλιστικής επανάστασης και της δικτατορίας του 
προλεταριάτου, καθώς και της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και της μετάβασης στον 
Κομμουνισμό. Η επιστημονική μελέτη των αιτίων που οδήγησαν τη Σοβιετική Ένωση 
στην καπιταλιστική παλινόρθωση και, συνακόλουθα, στη διάλυση εδράζεται στον 
Λενινισμό.  
 
Στον χώρο της φιλοσοφίας,ο Λένιν υπερασπίστηκε τον διαλεκτικό υλισμό, διατύπωσε 
τη θεωρία της αντανάκλασης, κατέδειξε, με ανάγλυφο τρόπο, τον κομματικό 
χαρακτήρα της πάλης των διαφόρων τάσεων και ομάδων, κι εμβάθυνε στη μελέτη των 
νόμων της διαλεκτικής (ιδίως του βασικότερου: του νόμου της ενότητας και πάλης των 
αντιθέτων). Η κριτική στον νεοθετικισμό είναι αδιανόητη έξω από το πνεύμα της 
φιλοσοφικής συνεισφοράς του Λένιν.  
 
Στον πολιτικό μύθο της Σοβιετικής Ένωσης 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1991
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B2%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Ο Λένιν είχε σημαντική θέση στην πολιτική ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης. Η θέση 
αυτή επιβλήθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής 
σοβιετικής εθνικής ταυτότητας που θα ένωνε τις πολυάριθμες εθνικές ομάδες της 
ΕΣΣΔ. Η ηγεσία καλλιέργησε την εικόνα του Λένιν ως του σημαντικότερου προσώπου 
που έφερε τη νίκη του λαού επί των «καταπιεστών» του. Μετά τον θάνατό του 
δημιουργήθηκε μια λατρεία σχεδόν θρησκευτική και το πρόσωπό του έπρεπε να 
τιμάται χωρίς να εγείρονται ερωτήσεις. Σε ένα κράτος με μεγάλο αριθμό αγραμμάτων 
που δεν μπορούσαν να αντιληφθούν εύκολα τα αφηρημένα ιδεολογικά σχήματα, 
χρησιμοποιήθηκαν πολύ πορτραίτα, αγάλματα, βιβλία, ταινίες κτλ γύρω από τον 
Λένιν. Το έργο του αναβαθμίστηκε ώστε να εμφανίζεται ως βελτίωση των ιδεών του 
Μαρξ και του Έγκελς για τον σοσιαλισμό. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε πολύ 
ο όρος «επιστημονικός» σαν προσδιοριστικό του Μαρξισμού-Λενινισμού.  
 
Το 1970 οι Σοβιετικοί εόρτασαν την 100ή επέτειο από τη γέννηση του Λένιν με 
εξαιρετική λαμπρότητα και με τη συμμετοχή εκπροσώπων κομμουνιστικών και 
σοσιαλιστικών κομμάτων από ολόκληρη την υφήλιο[4].  
 
Όταν κατά την εποχή της Γκλασνόστ κάποιοι ιστορικοί άρχισαν να θέτουν 
ερωτηματικά για τον μύθο του Λένιν, προκάλεσαν σοκ. Ο Selyunin, ένας από τους 
πρώτους ιστορικούς που είδαν με σκεπτικισμό τον Λένιν, ομολογούσε ότι η 
απομυθοποίηση ήταν δύσκολη και για τον ίδιο, όπως π.χ. στην περίπτωση όπου 
φάνηκε να προκύπτει ότι ο Λένιν είχε ξεκινήσει τη διαδικασία που οδήγησε στα 
στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας του Στάλιν.[5]  
 
Συγγραφικό έργο 
 
41899: Το πρόγραμμά μας 
1899: Ο καπιταλισμός στη γεωργία 
1899: Απάντηση στον κύριο Ν.Π. Νεζντάνωφ 
1899: Το άμεσο καθήκον μας 
1899: Ένα άμεσο ερώτημα 
1899: Η καταστροφή των μικροπαραγωγών 
1899: Η ανάπτυξη των μεγάλων εργοστασίων 
1899: Άκριτος κριτικισμός 
1900: Tα Άμεσα Καθήκοντα του Κινήματός μας 
1901: Τι να κάνουμε 
1904: Ένα βήμα μπροστά, δυο βήματα πίσω 
1905: Η αρχή της Ρωσικής Επανάστασης 
1905: Σοσιαλισμός και θρησκεία 
1906: Δυο ταχτικές της σοσιαλδημοκρατίας στη δημοκρατική επανάσταση 
1907: Μέσα σε 12 χρόνια (εισαγωγή) 
1908: Τα διδάγματα της κομμούνας 
1909: Σχετικά με τη στάση του Εργατικού Κόμματος απέναντι στη θρησκεία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD#cite_note-5
https://el.wikipedia.org/wiki/1899
https://el.wikipedia.org/wiki/1901
https://el.wikipedia.org/wiki/1904
https://el.wikipedia.org/wiki/1905
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1907
https://el.wikipedia.org/wiki/1908
https://el.wikipedia.org/wiki/1909
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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1909: Γράμμα προς τον Ζινόβιεφ 
191: Ερύθημα αιδούς του υποκριτή και ταρτούφου Τρότσκι 
1911: Από το στρατόπεδο του "εργατικού" κόμματος του Στολίπιν 
1912: Προς τη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας "Πράβντα" 
1913: Τα 3 Συστατικά Μέρη και οι 3 Πηγές του Μαρξισμού 
1913: Ο Βαλκανικός Πόλεμος και ο σοβινισμός των αστών 
1914: Η Εθνική Ισότητα 
1914: Το δικαίωμα των εθνών στην αυτοδιάθεση τους 
1915: Το Σύνθημα για τις Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης 
1916: Ο ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού 
1917: Κράτος κι Επανάσταση 
1917: Οι θέσεις της 4ης του Απρίλη 
1917: Η Διπλή Εξουσία 
1917: Για μια Προλεταριακή Πολιτοφυλακή 
1917: Συμβουλές ενός θεατή 
1917: Γράμμα στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής 
1918: Η προλεταριακή επανάσταση κι ο αποστάτης Κάουτσκι 
1920: Τα καθήκοντα των Ενώσεων νεολαίας 
1920: Αριστερισμός, παιδική αρρώστια του κομμουνισμού 
1921: Η 4η Επέτειος της Οχτωβριανής Επανάστασης 
1922: Γράμμα προς τον Ι.Β. Στάλιν 
1922: Δυο Γράμματα στο Περιοδικό «ΥΠΟ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ» (το 
δεύτερο γράμμα, το πρώτο είναι του Τρότσκι) 
1922: Γράμμα προς το συνέδριο (Η Διαθήκη) 
1923: H Επανάστασή μας 
1923: Προς τον Λ.Ν. Τρότσκι 
1923: Προς τον σύντροφο Στάλιν 
Για τον Μαρξ και τον μαρξισμό 
Φιλοσοφικά τετράδια 
Κριτικά Σημειώματα για το Εθνικό Ζήτημα 
Τι είναι «Οι Φίλοι του Λαού» και πώς πολεμούν τους σοσιαλδημοκράτες; 
Για τους κανόνες της κομματικής ζωής και τις αρχές της κομματικής καθοδήγησης 
Ο Καρλ Μαρξ και η θεωρία του 
Για τα συνδικάτα 
1897. «Χαρακτηρισμός του οικονομικού ρωμαντισμού» 
1899. «Η ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Ρωσία» 
1909. «Υλισμός και Εμπειριοκριτικισμός» 
1918. «Τα άμεσα καθήκοντα της σοβιετικής εξουσίας» 

https://el.wikipedia.org/wiki/1911
https://el.wikipedia.org/wiki/1912
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1913
https://el.wikipedia.org/wiki/1914
https://el.wikipedia.org/wiki/1915
https://el.wikipedia.org/wiki/1916
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/1918
https://el.wikipedia.org/wiki/1920
https://el.wikipedia.org/wiki/1921
https://el.wikipedia.org/wiki/1922
https://el.wikipedia.org/wiki/1923
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1921. «Για τον φόρο σε είδος» 
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Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 

 Στη Βικιθήκη υπάρχει υλικό που έχει σχέση με το θέμα: 
Συγγραφέας:Βλαντιμίρ Λένιν 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/9600511233
https://el.wikipedia.org/wiki/2003
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/9604609696
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/9604609696
https://el.wikipedia.org/wiki/1977
https://el.wikipedia.org/wiki/1984
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/0416370101
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/0416370101
https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1923
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3791623?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102076779553
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3791623?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102076779553
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82:%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
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 Στα Βικιφθέγματα υπάρχει υλικό σχετικό με το λήμμα: 
Βλαντίμιρ Λένιν 

 Τα Wikimedia Commons έχουν πολυμέσα σχετικά με το θέμα 
Βλαντίμιρ Λένιν 

 
Β.Ι.Λένιν Άπαντα (ελληνικά) 
Αρχείο Λένιν, στα Αγγλικά (και στα Ελληνικά) 
Μουσείο Λένιν στη Φινλανδία 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΙΛΙΤΣ ΛΕΝΙΝ - VLADIMIR LENINE [1] 
 

[απόκρυψη]π • σ • ε Ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης   
Βλαντίμιρ Λένιν 
Ιωσήφ Στάλιν 
Γκεόργκι Μαλενκόφ 
Νικίτα Χρουστσόφ 
Λεονίντ Μπρέζνιεφ 
Γιούρι Αντρόπωφ 
Κονσταντίν Τσερνιένκο 
Μιχαήλ Γκορμπατσώφ 

 

Σύνδεσμοι σε 

καταλόγους 

καθιερωμένων 

όρων 

 
 WorldCat 
 VIAF: 7393146 
 ΕΒΕ: 222124 
 BiblioNet: 12272 
 LCCN: n80067085 
 ISNI: 0000 0001 2098 8915 
 GND: 118640402 
 SELIBR: 208344 
 SUDOC: 026983184 
 BNF: cb11912439p (data) 
 BIBSYS: 90066588 
 ULAN: 500321338 
 HDS: 028375 
 MusicBrainz: e73b9d77-b095-42fc-9fa4-382e9510491d 
 NLA: 35300014 
 NDL: 00447347 
 NKC: jn19981001737 
 ICCU: IT\ICCU\CFIV\057903 
 BNE: XX1124861 

 

Προκάτοχος: 
'Αλέξανδρος Κέρενσκι 
(ως επικεφαλής της 
Προσωρινής 
Κυβερνήσεως)'  

'Πρόεδρος του 
Συμβουλίου των Λαϊκών 
Κομισαρίων' 
1917-1924  

Διάδοχος: 
'Αλεξέι Ρίκοφ'  

https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vladimir_Lenin
http://vivlio2ebook.blogspot.gr/2015/03/blog-post_18.html
https://www.marxists.org/archive/lenin/index.htm
https://www.marxists.org/ellinika/archive/lenin/works/index.htm
https://web.archive.org/web/20060113181141/http:/www.tampere.fi/culture/lenin/lenina1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9-9p7qzO_1o
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:%CE%97%CE%B3%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85:%CE%97%CE%B3%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:%CE%97%CE%B3%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%97%CE%B3%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%B9_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%BA%CF%8C%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CF%84%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CF%83%CF%8C%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B6%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CF%89%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%83%CF%8E%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://www.worldcat.org/identities/lccn-n80-067085
https://el.wikipedia.org/wiki/Virtual_International_Authority_File
https://viaf.org/viaf/7393146
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://catalogue.nlg.gr/Authority/Record?id=au.222124
https://el.wikipedia.org/wiki/BiblioNet
http://www.biblionet.gr/author/12272
https://el.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress_Control_Number
http://id.loc.gov/authorities/names/n80067085
https://el.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Name_Identifier
http://isni.org/0000000120988915
https://el.wikipedia.org/wiki/Integrated_Authority_File
http://d-nb.info/gnd/118640402
https://el.wikipedia.org/wiki/LIBRIS
https://libris.kb.se/auth/208344
https://el.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_universitaire_de_documentation
http://www.idref.fr/026983184
https://el.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912439p
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11912439p
https://el.wikipedia.org/wiki/BIBSYS
http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cmd=&kilde=biblio&cql=bs.autid+%3D+90066588&feltselect=bs.autid
https://el.wikipedia.org/wiki/Union_List_of_Artist_Names
https://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&nation=&subjectid=500321338
https://el.wikipedia.org/wiki/Historical_Dictionary_of_Switzerland
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F028375.php
https://el.wikipedia.org/wiki/MusicBrainz
https://musicbrainz.org/artist/e73b9d77-b095-42fc-9fa4-382e9510491d
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://nla.gov.au/anbd.aut-an35300014
https://el.wikipedia.org/wiki/National_Diet_Library
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00447347
https://el.wikipedia.org/wiki/National_Library_of_the_Czech_Republic
http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=jn19981001737&CON_LNG=ENG
https://el.wikipedia.org/wiki/Istituto_Centrale_per_il_Catalogo_Unico
http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/scheda_authority.jsp?bid=IT/ICCU/CFIV/057903
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1124861
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%86
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Πύλη: Βιογραφίες  

 

Πύλη: Σοβιετική Ένωση 

 

 
Κατηγορίες: 
  
Βλαντίμιρ Λένιν 
Σοβιετικοί πολιτικοί 
Ρώσοι επαναστάτες 
Ρώσοι κομμουνιστές 
Ρώσοι πολιτικοί 
Μαρξιστές θεωρητικοί 
Πολιτικοί φιλόσοφοι 
Ρώσοι άθεοι 
Φιλόσοφοι του 19ου αιώνα 
Αθεϊστές φιλόσοφοι 
Ρώσοι φεμινιστές 
 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%8
4%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%
B9%CE%BD  

 
 
 

Παράθεμα 6 
 

Ιωσήφ Στάλιν 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 
 

 

Η ουδέτερη οπτική γωνία αυτού του λήμματος αμφισβητείται. 
Πιθανότατα παρουσιάζει κάποια γεγονότα ή απόψεις μονομερώς ή με 
δυσανάλογη ισορροπία σε σχέση με την αντίστοιχη βαρύτητά τους. 
Παρακαλούμε δείτε τη σχετική συζήτηση στη σελίδα συζήτησης του 
λήμματος. (Σήμανση: 23 Απριλίου 2014) 

Ιωσήφ Στάλιν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A1%CF%8E%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A1%CF%8E%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A1%CF%8E%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A1%CF%8E%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_19%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B8%CE%B5%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A1%CF%8E%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CF%86%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7:%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82
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Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Σοβιετικής Ένωσης 

Περίοδος 1922 – 1953 

Προκάτοχος Βλαντιμίρ Λένιν 

Διάδοχος Γκεόργκι Μαλενκόφ  

Προσωπικά στοιχεία 

Γέννηση 18 Δεκεμβρίου 1878 από Γκόρι, Γεωργία 

Θάνατος 5 Μαρτίου 1953 (73 ετών), Μόσχα, Ρωσία 

Πολιτικό 
κόμμα 

Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης  

Επάγγελμα Πολιτικός  

Θρήσκευμα αθεϊσμός 

Υπογραφή 
 

Κομμουνισμός 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1922
https://el.wikipedia.org/wiki/1953
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%B9_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%BA%CF%8C%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B5%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Stalin_Signature.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_star.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CroppedStalin1943.jpg
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Έννοιες[εμφάνιση] 

Πτυχές[εμφάνιση] 

Παραλλαγές[εμφάνιση] 

Διεθνείς[εμφάνιση] 

Πρόσωπα[εμφάνιση] 

Σχετικά θέματα[εμφάνιση] 

Κομμουνισμός  

 
Ο Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Στάλιν (Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин, ψευδώνυμο του 
Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι, 18 Δεκεμβρίου 1878 – 5 Μαρτίου 1953) ήταν 
Σοβιετικός ηγέτης.  
 
Ο Στάλιν έγινε γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής 
Ένωσης (Κ.Κ.Σ.Ε) το 1922. Την περίοδο αυτή ο Λένιν είναι βαριά άρρωστος και η 
πρότασή του να αντικατασταθεί ο Στάλιν γνωστοποιήθηκε στο κόμμα[1] των 
μπολσεβίκων στο 13ο Συνέδριο, οι οποίοι όμως ψήφισαν υπέρ της παραμονής του 
Στάλιν ως γραμματέα του κόμματος.[2][3][4][5]  
 
Μετά το θάνατο του Βλαντιμίρ Λένιν, επεκράτησε του Λέοντα Τρότσκι σε μια 
πολιτικοϊδεολογική αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 που όμως 
λύθηκε με διοικητικά μέτρα (διαγραφές, καθαιρέσεις, εξορίες κλπ).[6][7]  
 
Στη δεκαετία του '30 ο Στάλιν εξάλειψε την ενεργό πολιτική αντιπολίτευση μέσω ενός 
συστήματος εσωτερικής εξορίας και παγίωσε την αρχή του την εποχή της Μεγάλης 
Εκκαθάρισης (1936-1938), μια περίοδο σκληρής καταστολής (διαγραφές, φυλακίσεις, 
εξορίες, εκτελέσεις, δολοφονίες) απέναντι τόσο σε πάρα πολλούς κομμουνιστές που 
διαφωνούσαν με τις επιλογές και τη νοοτροπία της κυρίαρχης τάσης (σταλινισμός) στο 
Κομμουνιστικό κόμμα της ΕΣΣΔ, όσο και χιλιάδες άλλους πολίτες που κατηγορούνταν 
για πολιτικά εγκλήματα.[8]  
 
Ο Στάλιν συνέβαλλε στη διαμόρφωση των γνωρισμάτων που χαρακτήρισαν το νέο 
σοβιετικό κράτος αλλά και τα υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, που 
συνολικά αντιπροσώπευσαν ένα πολιτικό σύστημα, τον «υπαρκτό σοσιαλισμό». 
  
Πίνακας περιεχομένων 
 
1 Πρώιμη περίοδος 
2 Θεολογικές σπουδές και σοσιαλισμός 
3 Πορεία προς το μπολσεβικισμό 
4 Κρίσιμη επαναστατική καμπή 
5 Μετεπαναστατική πορεία εξουσίας 
6 Κυρίαρχος της Σοβιετικής Ένωσης  
6.1 Εσωκομματική εδραίωση 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1878
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1953
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-mistikiekthesi21-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-grammata-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Πρώιμη_περίοδος
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Θεολογικές_σπουδές_και_σοσιαλισμός
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Πορεία_προς_το_μπολσεβικισμό
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Κρίσιμη_επαναστατική_καμπή
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Μετεπαναστατική_πορεία_εξουσίας
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Κυρίαρχος_της_Σοβιετικής_Ένωσης
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Εσωκομματική_εδραίωση
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hammer_and_Sickle_in_Perspective.svg
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6.2 Η πολιτική της κολεκτιβοποίησης 
6.3 Οι Δίκες της Μόσχας 
6.4 Το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο μη επίθεσης 
7 Ο Μεγάλος Πατριωτικός πόλεμος 
8 Ο Ψυχρός Πόλεμος και τα τελευταία έτη του Στάλιν 
9 Η Αποσταλινοποίηση 
10 Η υποκουλτούρα της αγιοποίησης του Στάλιν (21ος αι.) 
11 Σημειώσεις 
12 Πηγές 
13 Βιβλιογραφία 
14 Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 
Πρώιμη περίοδος 
 

 Ο Ιωσήφ Στάλιν 
γεννήθηκε στην πόλη 
Γκόρι της Γεωργίας στις 
18 Δεκεμβρίου του 
1878.[9] Ήταν το τέταρτο 
παιδί που γέννησε η 
μητέρα του σε λιγότερο 
από τέσσερα έτη. Τα 
πρώτα τρία πέθαναν και 
δεδομένου ότι ο Ιωσήφ 
ήταν φιλάσθενος η 
μητέρα του φοβόταν ότι 
και αυτός θα πέθαινε. Δικαιολογημένα, λαμβάνοντας 

υπόψη αυτό το γεγονός, η μητέρα του ήταν υπερπροστατευτική απέναντί του.  
 
Ο πατέρας του, Βησσαρίων Τζουγκασβίλι, ήταν τσαγκάρης ενώ η μητέρα του, 
Αικατερίνη Γκελάντζε, δούλευε ως πλύστρα. Ως παιδί, ο Στάλιν δοκίμασε την ένδεια, 
που οι περισσότεροι αγρότες έπρεπε να υπομείνουν στη Ρωσία στο τέλος του 19ου 
αιώνα. Το χαϊδευτικό του ήταν «Σόσο».[10] Ο Βησσαρίων Ιβάνοβιτς Τζουγκασβίλι 
ήταν δουλοπάροικος που, όταν απελευθερώθηκε έγινε υποδηματοποιός. Άνοιξε δικό 
του κατάστημα, αλλά γρήγορα χρεοκόπησε και αναγκάστηκε να εργαστεί σε ένα 
εργοστάσιο παπουτσιών στην Τιφλίδα. Σπάνια συναντούσε την οικογένειά του και 
έπινε πολύ, ενώ χτυπούσε συχνά τη σύζυγο και το μικρό γιο του. Ένας από τους 
παιδικούς φίλους του Στάλιν έγραψε, «εκείνοι οι άδικοι και φρικτοί ξυλοδαρμοί 
κατέστησαν το αγόρι τόσο σκληρό και άκαρδο όσο ο πατέρας του». Ο ίδιος φίλος επίσης 
έγραψε ότι δεν τον είδε ποτέ να κλαίει. Άλλος φίλος της παιδικής ηλικίας του, ο José 
Iremashvili, θεωρούσε ότι οι ξυλοδαρμοί από τον πατέρα του τον κατέστησαν εχθρικό 
προς την εξουσία. Επίσης σημείωσε ότι οποιοσδήποτε με δύναμη πάνω σε άλλους 
θύμιζε   στο  Στάλιν   τη  σκληρότητα  του  πατέρα  του.  Στην  ηλικία  των  επτά  έπαθε  

Ο Στάλιν έφηβος στο 
Γκόρι  

Η μητέρα του Στάλιν, 
Αικατερίνη Γκελάντζε  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Η_πολιτική_της_κολεκτιβοποίησης
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Οι_Δίκες_της_Μόσχας
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Το_Γερμανοσοβιετικό_Σύμφωνο_μη_επίθεσης
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Ο_Μεγάλος_Πατριωτικός_πόλεμος
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Ο_Ψυχρός_Πόλεμος_και_τα_τελευταία_έτη_του_Στάλιν
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Η_Αποσταλινοποίηση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Η_υποκουλτούρα_της_αγιοποίησης_του_Στάλιν_(21ος_αι.)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Σημειώσεις
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Πηγές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Βιβλιογραφία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1878
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-9
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https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%86%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 287 

ευλογιά. Επέζησε αλλά το πρόσωπό του παρέμεινε σημαδεμένο για το υπόλοιπο της 
ζωής του, γενόμενος εξ αυτού αντικείμενο περιπαικτικών σχολίων από τους 
συνομηλίκους του.  
 
Ένας από τους ανθρώπους για τους οποίους η Αικατερίνη έπλενε ήταν κάποιος 
Εβραίος του Γκόρι, ο Δαβίδ Παπισμέντοφ. Ο Παπισμέντοφ έδινε στον Ιωσήφ, που 
βοηθούσε τη μητέρα του, χρήματα και βιβλία του για να διαβάσει, και τον ενθάρρυνε. 
Δεκαετίες αργότερα ο Παπισμέντοφ ήρθε στο Κρεμλίνο για να μάθει τι είχε γίνει ο 
μικρός «Σόσο». Ο Στάλιν εξέπληξε τους συνεργάτες του όχι μόνο δεχόμενος τον 
ηλικιωμένο κύριο, αλλά κουβεντιάζοντας με μεγάλη χαρά μαζί του.  
 
Το 1888, ο πατέρας του Στάλιν έφυγε για να ζήσει στην Τιφλίδα, αφήνοντας την 
οικογένειά του χωρίς καμία στήριξη. Φημολογείται πως πέθανε σε πάλη, εντούτοις 
άλλοι υποστήριζαν ότι εθεάθη στη Γεωργία γύρω στα 1931.  
 
Θεολογικές σπουδές και σοσιαλισμός 
 
Η μητέρα του Ιωσήφ ήταν βαθιά θρησκευόμενη και το 1888 κατόρθωσε να του 
εξασφαλίσει μία θέση στην τοπική εκκλησιαστική σχολή. Παρά τα προβλήματα υγείας 
του, σημείωσε καλή πρόοδο στο σχολείο και κέρδισε τελικά υποτροφία στη θεολογική 
σχολή της Τιφλίδας. Ο Στάλιν και οι συμμαθητές του ήταν Γεωργιανοί και μιλούσαν 
μια από τις εβδομήντα καυκασιανές διαλέκτους. Στο σχολείο όμως αναγκάστηκαν να 
χρησιμοποιήσουν τα ρωσικά.  
 
Κατά τη φοίτησή του στη σχολή προσχώρησε σε μια μυστική οργάνωση 
αποκαλούμενη Messame Dassy. Τα μέλη της ήταν υποστηρικτές της ανεξαρτησίας της 
Γεωργίας από τη Ρωσία. Κάποιοι ήταν επίσης Σοσιαλεπαναστάτες και μέσω αυτών ο 
Στάλιν ήρθε αρχικά σε επαφή με τις ιδέες του Μαρξ. Τον πρώτο χρόνο των σπουδών 
του έγινε άθεος.[11]  
 
Αν και αργότερα ο Στάλιν επεδίωξε να κρύψει την γεωργιανή καταγωγή του, κατά τη 
διάρκεια της παιδικής του ηλικίας συναρπάστηκε από τη γεωργιανή λαογραφία. Οι 

ιστορίες που διάβαζε μιλούσαν για Γεωργιανούς ορεσίβιους που 
πάλεψαν γενναία για την ανεξαρτησία της χώρας τους. Ο 
αγαπημένος ήρωάς του αυτών των ιστοριών ήταν ένας θρυλικός 
πολεμιστής των βουνών που ονομαζόταν Koba. Έπεισε όλους 
τους συμμαθητές του να τον αποκαλούν Koba, και αυτό έγινε 
επίσης το πρώτο του επαναστατικό ψευδώνυμο. 
  
Τον Μάιο, του 1899, ο Στάλιν αποβλήθηκε από τη θεολογική 
σχολή της Τιφλίδας. Διάφοροι λόγοι δόθηκαν για αυτήν την 
απόφαση       συμπεριλαμβανομένης        της       ασέβειας        έναντι 

Ο Στάλιν το 
1902 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1888
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%86%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1931
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%86%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-11
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των καθηγητών και την ανάγνωση απαγορευμένων βιβλίων. Ο Στάλιν επρόκειτο 
αργότερα να υποστηρίξει ότι ο πραγματικός λόγος ήταν ότι προσπαθούσε να 
μεταστρέψει τους συμφοιτητές του στο μαρξισμό.  
 
Πορεία προς το μπολσεβικισμό 
 

Μετά την αποβολή του ο Στάλιν παρέμεινε άνεργος. 
Βρήκε τελικά εργασία παραδίδοντας ιδιαίτερα 
μαθήματα σε παιδιά της μέσης εκπαίδευσης. 
Αργότερα, εργάστηκε ως υπάλληλος στο 
παρατηρητήριο της Τιφλίδας. Άρχισε επίσης να γράφει 
άρθρα για τη σοσιαλιστική γεωργιανή εφημερίδα 
«Μπρτζολα Χμα Βλαντιμιρ». 
 
Το 1901 ο Στάλιν προσχώρησε στο Σοσιαλ-
δημοκρατικό εργατικό κόμμα και ενώ οι περισσότεροι 
από τους ηγέτες του ζούσαν εξόριστοι, αυτός 
παρέμεινε στη Ρωσία όπου βοήθησε να οργανώσει τη 
βιομηχανική αντίσταση στο τσαρικό καθεστώς. Στις 18 
Απριλίου 1902 συνελήφθη αφότου συντόνισε απεργία 

στις μεγάλες εγκαταστάσεις Ρότσιλντ στο Μπατούμι. Μετά από αυτό πέρασε 18 μήνες 
εξόριστος στη Σιβηρία.  
 
Στο δεύτερο συνέδριο του Σοσιαλδημοκρατικού εργατικού κόμματος στο Λονδίνο το 
1903, υπήρξε μια διαφωνία μεταξύ των Βλαντίμιρ Λένιν και Γιούλι Μάρτοφ, δύο εκ 
των ηγετών του κόμματος. Ο Λένιν υποστήριξε ένα μικρό κόμμα επαγγελματιών 
επαναστατών με μεγάλη βάση εξωκομματικών, ανεξάρτητων συμπαθούντων και 
υποστηρικτών. Ο Μάρτοφ διαφώνησε θεωρώντας ότι ήταν καλύτερο να υπάρξει ένα 
μεγάλο κόμμα ενεργών στελεχών.  
 
Ο Γιούλι Μάρτοφ βάσιζε τις ιδέες του στα σοσιαλιστικά κόμματα που υπήρχαν σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως το βρετανικό εργατικό κόμμα. Ο Λένιν υποστήριξε ότι 
η κατάσταση ήταν διαφορετική στη Ρωσία όπου ήταν παράνομο να διαμορφωθούν 
σοσιαλιστικά πολιτικά κόμματα κάτω από την αυταρχική διακυβέρνηση του τσάρου. 
Στο τέλος της συζήτησης ο Μάρτοφ κέρδισε την ψηφοφορία με 28 ψήφους έναντι 23. 
Ο Λένιν απρόθυμος να δεχτεί το αποτέλεσμα διαμόρφωσε μια φράξια γνωστή ως 
Μπολσεβίκοι. Εκείνοι που παρέμειναν πιστοί στο Μάρτοφ έγιναν γνωστοί ως 
Μενσεβίκοι.  
 
Ο Στάλιν, όπως οι Ζινόβιεφ, Λουνατσάρσκι, Λασέβιτς, Κρούπσκαια, Φρούνζε, Ρίκοφ, 
Σβερντλόφ, Κάμενεφ, Λιτβίνοφ, Αντόνοφ, Ντζερζίνσκι, Ορντζονικίντζε και 
Μπογκντάνοφ υπεστήριξε τους Μπολσεβίκους. Ενώ οι  Πλεχάνοφ,  Αξελρόντ,  Ντεϊτς, 

Ο Στάλιν την περίοδο της 
εξορίας του (1915). 

https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1902
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B2%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%B9
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Αντόνοφ-Οβσέενκο, Τρότσκι, Ζασούλιτς, Τσερετέλι, Ουρίτσκι, Ζορντανια, Βισίνσκι 
και Νταν υποστήριξαν τον Μάρτοφ.  
 
Το 1904 ο Στάλιν δραπέτευσε από τη Σιβηρία και μέσα σε μερικούς μήνες ήταν πίσω 
οργανώνοντας διαδηλώσεις και απεργίες στην Τιφλίδα. Ο Λένιν εντυπωσιάστηκε με 
τα επιτεύγματα του Στάλιν και το 1905 κλήθηκε να τον συναντήσει στη Φινλανδία. 
  

Η πρώτη σύζυγος του Στάλιν ήταν η Αικατερίνη 
Σβανίντζε, με την οποία έμεινε παντρεμένος για 
ακριβώς τρία έτη μέχρι το θάνατό της το 1907. Στην 
κηδεία της, ο Στάλιν είπε ότι κάθε τρυφερό συναίσθημά 
του για τους ανθρώπους πέθανε μαζί της.[12] Απέκτησαν 
ένα γιο, τον Ιάκωβο Τζουγκασβίλι, με τον οποίο δεν είχε 
επαφές τα τελευταία χρόνια. Ο Ιάκωβος υπηρέτησε στον 
Κόκκινο Στρατό και συνελήφθη από τους Ναζί.  
 
Προσφέρθηκαν να τον ανταλλάξουν με έναν Γερμανό 
ανώτερο αξιωματικό αλλά ο Στάλιν αρνήθηκε την 
ανταλλαγή. Σύμφωνα με την κόρη του Σβετλάνα, ο 
Στάλιν απάντησε «δεν έχω κανένα γιο που να ονομάζεται 
Ιάκωβος».[13] Σύμφωνα με άλλες πηγές είπε: «Όλοι οι 
Σοβιετικοί στρατιώτες είναι παιδιά μου».[14] Σύμφωνα 

με Γερμανικές πηγές, ο Ιάκωβος πέθανε στις 14 Απριλίου 1943 πέφτοντας πάνω σε 
έναν ηλεκτρικό φράκτη στο στρατόπεδο όπου κρατούνταν. Είναι ασαφές αν 
αυτοκτόνησε ή αν δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια προσπάθειας απόδρασης.  
 

 Η δεύτερη σύζυγός του ήταν η Ναντέζντα 
Αλληλούγεβα, η οποία πέθανε το 1932. Σύμφωνα με μια 
ιστορική εκδοχή αυτοκτόνησε αυτοπυροβολούμενη 
λόγω κάποιου προβλήματος υγείας, που τη βασάνιζε, 
αφήνοντας ένα σημείωμα που σύμφωνα με την κόρη 
τους ήταν «εν μέρει προσωπικό και εν μέρει πολιτικό». 
Επίσημα, πέθανε λόγω καρδιακού επεισοδίου ενώ οι 
περισσότεροι υποστηρίζουν ότι τη δολοφόνησε ο ίδιος ο 
Στάλιν. Υποστηρίζεται ότι ο Στάλιν είπε στην κηδεία της 
πως «πέθανε ένας εχθρός». Μαζί της απέκτησε δύο 
παιδιά: το Βασίλι και τη Σβετλάνα. Ο Βασίλι έλαβε 
υψηλή θέση στις τάξεις της σοβιετικής Πολεμικής 
Αεροπορίας, κατηγορήθηκε για αλκοολισμό,[15] 
εξορίστηκε στο Καζάν το 1960 όπου και πέθανε το 1962. 
Αποκαταστάθηκε κομματικά το 1999. Η Σβετλάνα 
αυτομόλησε από τη Σοβιετική Ένωση το 1967. Πέθανε 
στις ΗΠΑ στις 29 Νοεμβρίου 2011.[16]  

 
Ο Στάλιν επέστρεψε στη Ρωσία το 1905 και κατά τη διάρκεια των επόμενων οκτώ 
ετών συνελήφθη τέσσερεις φορές αλλά κάθε φορά κατόρθωνε να δραπετεύει.  Το  1911  

Η πρώτη σύζυγος του 
Στάλιν, Αικατερίνη 

Σβανίντζε  

Η δεύτερη σύζυγος του 
Στάλιν, Ναντέζντα 

Αλλιλούιεβα  
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μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη και το επόμενο έτος έγινε συντάκτης της 
«Πράβντα». Η πρακτική εμπειρία του τον κατέστησε χρήσιμο στο μπολσεβικικό 
κόμμα του Λένιν, έτσι κερδίζει μια θέση στην κεντρική Επιτροπή του τον Ιανουάριο 
του 1912.  
 
Η μόνη σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη της μαρξιστικής θεωρίας αυτή την 
περίοδο υπήρξε μια πραγματεία του, γραμμένη κατά τη σύντομη παραμονή του ως 
εξόριστου στη Βιέννη, «Ο Μαρξισμός και το εθνικό ζήτημα». Παρουσιάζει μια 
ορθόδοξη μαρξιστική θέση σε αυτήν την σημαντική συζήτηση. Αυτή η πραγματεία 
ίσως να συνέβαλε στο διορισμό του ως Λαϊκού Κομισάριου για τις μειονοτικές 
υποθέσεις μετά την Επανάσταση.  
 
Το 1913 υιοθέτησε το όνομα Στάλιν, το οποίο σημαίνει «ατσάλινος» στα ρωσικά.  
 
Συνελήφθη πάλι το 1913 και εξορίστηκε ισόβια στη βόρεια Σιβηρία.  
 
Κρίσιμη επαναστατική καμπή 
 
Μετά την πτώση του Τσάρου Νικολάου Β΄, ο νέος πρωθυπουργός, Πρίγκιπας Λβοφ,[17] 
επέτρεψε σε όλους τους πολιτικούς κρατουμένους να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο 
Στάλιν επέστρεψε στην Πετρούπολη (σημερινή «Αγία Πετρούπολη») και ξανάγινε 
συντάκτης της «Πράβντα». Αυτή την ώρα, ο Στάλιν, όπως οι περισσότεροι 
Μπολσεβίκοι, συμφωνούσε ότι ο ρωσικός λαός δεν ήταν έτοιμος για μια σοσιαλιστική 
επανάσταση.  
 
Όταν ο Λένιν επέστρεψε στη Ρωσία στις 3 Απριλίου του 1917, ανήγγειλε αυτό που 
έγινε γνωστό ως «Θέσεις του Απριλίου». Ο Λένιν επιτέθηκε στους Μενσεβίκους που 
στήριζαν την Προσωρινή Κυβέρνηση. Αντ' αυτού, υποστήριξε ότι οι επαναστάτες 
έπρεπε να πείσουν τους Ρώσους ότι αυτοί πρέπει να αναλάβουν την εξουσία της χώρας. 
Στην ομιλία του, ο Λένιν ενθάρρυνε τους αγρότες να πάρουν τη γη από τους πλούσιους 
γαιοκτήμονες και τους βιομηχανικούς εργάτες να καταλάβουν τα εργοστάσια.  
 
Μετεπαναστατική πορεία εξουσίας 
 
Τον Νοέμβριο, του 1917 ο Λένιν αντάμειψε το 
Στάλιν για την υποστήριξή του στην Οκτωβριανή 
Επανάσταση διορίζοντάς τον Κομισάριο για τα 
θέματα των μειονοτήτων. Ως Γεωργιανός και 
μέλος μιας μειονοτικής ομάδας και έχοντας 
γράψει για τα προβλήματα των μη ρωσικών λαών 
που ζουν κάτω από την τσαρική εξουσία, ο Στάλιν 
θεωρήθηκε ως προφανής επιλογή για αυτή τη 
θέση. Υπήρξε ένας θώκος που έδωσε στο Στάλιν 
τεράστια δύναμη πάνω σχεδόν στο μισό πληθυσμό 
της χώρας, ο οποίος ενέπεσε στην κατηγορία των 
μη Ρώσων πολιτών. Ο Στάλιν είχε τώρα 
την ευθύνη 65 εκατομμυρίων Ουκρανών, 
Γεωργιανών, Λευκορώσων, Τατζέκων, Αζέρων 
και Γιακούσιων.  

Με το Βλαντιμίρ Λένιν στο 
Γκόρκι το 1922 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%9B%CE%B2%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-17
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1922
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Η πολιτική των μπολσεβίκων ήταν να χορηγηθεί δικαίωμα αυτοδιάθεσης σε όλες τις 
μειονοτικές ομάδες εντός της Ρωσίας. Αυτό ενισχύθηκε από μια ομιλία που εκφώνησε 
ο Στάλιν στο Ελσίνκι στις 16 Νοεμβρίου 1917. Εκεί υποσχέθηκε στο πλήθος ότι η 
σοβιετική κυβέρνηση θα χορηγούσε «πλήρη ελευθερία στους Φινλανδούς, και σε 
άλλους λαούς της Ρωσίας, για να τακτοποιήσουν τη ζωή τους». Το σχέδιο του Στάλιν 
ήταν να αναπτύξει αυτό που αποκαλούσε «εθελοντική και τίμια συμμαχία» μεταξύ της 
Ρωσίας και των διαφορετικών εθνoτικών ομάδων που ζούσαν μέσα στα σύνορά της.  
 
Τα επόμενα χρόνια ο Στάλιν δυσκολεύτηκε να θέσει τους μη ρωσικούς λαούς υπό τον 
έλεγχό του. Ανεξάρτητα κράτη οργανώθηκαν χωρίς τη συμφωνία του. Αυτές οι νέες 
κυβερνήσεις ήταν συχνά εχθρικές απέναντι στους μπολσεβίκους. Ο Στάλιν είχε ελπίσει 
ότι αυτά τα ανεξάρτητα κράτη θα συμφωνούσαν εθελοντικά να ενωθούν με τη Ρωσία 
για να συγκροτήσουν μια ένωση σοσιαλιστικών κρατών. Όταν αυτό δεν συνέβη ο 
Στάλιν αναγκάστηκε να αναθεωρήσει την πολιτική του και δήλωσε ότι η αυτοδιάθεση 
«οφείλει να γίνει κατανοητή ως δικαίωμα αυτοδιάθεσης, όχι της αστικής τάξης, αλλά 
των εργαζόμενων μαζών ενός δεδομένου έθνους». Με άλλα λόγια, εκτός αν αυτά τα 
ανεξάρτητα κράτη είχαν μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, πρόθυμη να προβεί σε ένωση 
με τη Ρωσία, οι μπολσεβίκοι δεν θα επέτρεπαν την αυτοδιάθεση.  
 
Κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου ο Στάλιν διαδραμάτισε σημαντικό διοικητικό 
ρόλο σε στρατιωτικά θέματα και πιστώθηκε τη νίκη έναντι του Λευκού Στρατού στο 
Τσαρίτσιν. Μια στρατηγική, που αναπτύχθηκε από τον Στάλιν, ήταν να 
πραγματοποιούνται οι συνεντεύξεις με τους τοπικούς διοικητές σε μια μεγάλη 
φορτηγίδα, που δέθηκε στο Βόλγα. Τον Αύγουστο του 1918 ο Μοϊσέι Ουρίτσκι, 
προϊστάμενος της μυστικής αστυνομίας της Πετρούπολης (σημερινή Αγία 
Πετρούπολη) δολοφονήθηκε. Δύο εβδομάδες αργότερα η Φάνια Κάπλαν πυροβόλησε 
και τραυμάτισε σοβαρά τον Λένιν. Ο Στάλιν, που βρισκόταν στο Τσαρίτσιν (σημερινό 
Βόλγκογκραντ), έστειλε ένα τηλεγράφημα υποστηρίζοντας την «ανοικτή και 
συστηματική μαζική τρομοκρατία» ενάντια στους υπευθύνους. Οι συμβουλές του 
Στάλιν έγιναν αποδεκτές και τον Σεπτέμβριο του 1918 ο Φέλιξ Ντζερζίνσκι, 
προϊστάμενος της «Τσεκά» («Τσρεζβιτσάϊναγια καμίσιγια» - «Έκτακτη Επιτροπή» για 
τον αγώνα ενάντια στην αντεπανάσταση και το σαμποτάζ), εξαπέλυσε την κόκκινη 
τρομοκρατία. Υπολογίζεται ότι στους επόμενους μήνες 800 εσσέροι συνελήφθησαν 
και εκτελέστηκαν χωρίς δίκη.  
 
Η φτώχεια, ο εμφύλιος πόλεμος, και η καταστροφή του παραγωγικού ιστού της 
επαναστατημένης Ρωσίας δημιούργησε κοινωνική δυσαρέσκεια και οδήγησε σε 
συγκρούσεις με τμήματα του λαού και της εργατικής τάξης με κορυφαίο γεγονός την 
εξέγερση της Κρονστάνδης. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, το Μάρτιο 
του 1921 ο Λένιν ανήγγειλε τις λεπτομέρειες της νέας οικονομικής πολιτικής που έγινε 
γνωστή ως Ν.Ε.Π. Οι αγρότες είχαν τη δυνατότητα τώρα να πωλούν τα προϊόντα τους 
στην ελεύθερη αγορά και μπορούσαν να προσλαμβάνουν πολίτες ως εργαζόμενους.  
 
Την περίοδο 1919 – 1922 ο Στάλιν υπηρέτησε ως λαϊκός Κομισάριος εργατικής και 
αγροτικής επιθεώρησης, από το 1920 έως το 1923 ως μέλος του Επαναστατικού 
Στρατιωτικού Συμβουλίου και ως μέλος της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Συμβουλίου των Σοβιέτ από το 1917.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%8A%CF%83%CE%AD%CE%B9_%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE_%CE%9D%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B7
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Τον Απρίλιο του 1922 ο Στάλιν έγινε Γενικός Γραμματέας του κυβερνώντος 
Κομμουνιστικού Κόμματος, μια θέση που ανέδειξε στη συνέχεια ως την ισχυρότερη 
στη χώρα.  
 
Κυρίαρχος της Σοβιετικής Ένωσης 
 

Τμήμα μιας σειράς λημμάτων 

Κομμουνισμός 

 

 

Έννοιες[εμφάνιση] 

Πτυχές[εμφάνιση] 

Παραλλαγές[εμφάνιση] 

Διεθνείς[εμφάνιση] 

Πρόσωπα[εμφάνιση] 

Σχετικά θέματα[εμφάνιση] 

Κομμουνισμός  

 
Εσωκομματική εδραίωση 
 
Μετά το θάνατο του Λένιν τον Ιανουάριο του 1924, την διοίκηση του κόμματος 
ανέλαβαν τα ισχυρότερα μέλη, τα οποία και αγωνίστηκαν για την προεδρία, δηλαδή οι 
Ιωσήφ Στάλιν, Λεβ Κάμενεφ, Γριγκόρι Ζινόβιεφ, Τρότσκι και Μπουχάριν.  
 
Στις αποφάσεις των Συνεδρίων του μπολσεβικικού κόμματος που έλαβαν μέρος ως το 
1927, ο Τρότσκι και οι υποστηρικτές του ηττήθηκαν για αντικειμενικούς και 
υποκειμενικούς λόγους. Ενώ ο Ζινόβιεφ και ο Καμένεφ ήταν υπέρ του Στάλιν, το 1925 
στο Δέκατο πέμπτο Συνέδριο των μπολσεβίκων [μετέπειτα Πανρωσικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα -ΠΚΚ (μπ)], στράφηκαν εναντίον του. Κατέκριναν την 
εφαρμογή της Νέας Οικονομικής Πολιτικής (ΝοΠ) που αποτελούσε πολιτική επιλογή 
της   «δεξιάς»   τάσης   (Μπουχάριν  κλπ)   του   κόμματος,   την   σκληρή   αντιμετώπιση  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B2_%CE%9A%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%86
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B9_%CE%96%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BD
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_star.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hammer_and_Sickle_in_Perspective.svg
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απέναντι στους αγρότες και ζήτησαν να διεξαχθούν εκλογές σχετικά με την θέση του 
Στάλιν, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του.  
 
Το 1925 ο Στάλιν ήταν σε θέση να εκδιώξει τον Τρότσκι από την κυβέρνηση. Οι 
Ζινόβιεφ και Καμένεφ αποφάσισαν να λάβουν το μέρος του Τρότσκι και τον 
παρότρυναν να οργανώσουν ένα στρατιωτικό πραξικόπημα στη Μόσχα. Ως 
Κομισάριος του πολέμου είχε τη δύναμη να το πραγματοποιήσει. Παρά ταύτα 
απέρριψε την ιδέα και παραιτήθηκε από τη θέση του.  
 
Το 1928 ο Στάλιν και οι υποστηρικτές εντός του ΠΚΚ (μπ) αντιτάχθηκαν στην ΝΕΠ 
που μέχρι τότε υποστήριζαν και επιτέθηκαν στα «δεξιά» μέλη του Πολίτμπιρο. Τότε ο 
Στάλιν υιοθέτησε πλευρές της πολιτικής αντίληψης του Τρότσκι ο οποίος επιθυμούσε 
την άμεση εκβιομηχάνιση της χώρας. Ο Μπουχάριν αγωνίστηκε σκληρά για την 
υπεράσπιση της ΝΕΠ, αλλά κατέληξε να αποβληθεί από το κόμμα το 1929, μαζί με 
τους Ρύκοβ και Τόμσκυ που ήταν με το μέρος του. Τον ίδιο χρόνο ο Τρότσκι 
εξορίστηκε από τη χώρα. Έχοντας παροπλίσει τον Μπουχάριν και εξορίσει τον 
Τρότσκι, ο Στάλιν μπορεί να ειπωθεί, ότι αναδείχθηκε ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης 
τον Δεκέμβριο του 1929. Εντούτοις, η δημοτικότητα άλλων ηγετών όπως οι Σεργκέι 
Κίροφ και η αποκαλούμενη «Υπόθεση Ριούτιν» επρόκειτο να καταδείξουν πως δεν 
κατέκτησε την απόλυτη εξουσία μέχρι τις μεγάλες εκκαθαρίσεις του 1936 – 1938.  
 
Η πολιτική της κολεκτιβοποίησης 
 
Ο Στάλιν εισήγαγε την αναγκαστική αγροτική κολεκτιβοποίηση. Η αρχή της 
κολεκτιβοποίησης ήταν ότι θα αντικαθιστούσε τα μικρής κλίμακας μη 
μηχανοποιημένα και ελάχιστα παραγωγικά αγροκτήματα με μεγάλης κλίμακας 
μηχανοποιημένα αγροκτήματα που θα παρήγαγαν προϊόντα πιο αποδοτικά.  
 
Οι Δίκες της Μόσχας 
 
Αυτές οι Δίκες (όπου παραβρέθηκαν και μάρτυρες και από άλλες χώρες) έμειναν 
γνωστές ως «Δίκες της Μόσχας». Υπήρξαν τέσσερις βασικές δίκες κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου: η Δίκη των δεκαέξι (Αύγουστος 1936), η Δίκη των δεκαεπτά 
(Ιανουάριος 1937), η Δίκη των στρατηγών του Κόκκινου στρατού, 
συμπεριλαμβανομένων στρατηγών όπως ο στρατάρχης Μιχαήλ Τουχατσέφσκι 
(Ιούνιος 1937) και τελικά η Δίκη των εικοσιενός (κατά την οποία καταδικάστηκε ο 
Μπουχάριν) τον Μάρτιο του 1938. Κατά τη διάρκεια των δικών καταδικάστηκαν 11 
από τα 21 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής(ΚΕ) του κόμματος του Αυγούστου του 1917, 
18 από τα 31 συνολικά κατά καιρούς μέλη της ΚΕ μεταξύ 1918 ως 1921, 5 από τα 7 
μέλη του γραφείου της ΚΕ τον Οκτώβριο του 1917, 8 από τα 10 μέλη του Πολιτικού 
Γραφείου ως το 1923, 10 από τους 15 κομισάριους/υπουργούς της πρώτης 
επαναστατικής κυβέρνησης με την Οκτωβριανή Επανάσταση με κατηγορίες πως ήταν 
πράκτορες της Γερμανίας, Ιαπωνίας και Αγγλίας και λειτουργούσαν σε περιπτώσεις 
ως πράκτορες ήδη από την απαρχή της επανάστασης του 1917. Την περίοδο 1936-
1938 έγιναν 1,7 εκατομμύρια συλλήψεις στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων από τις οποίες 
681.692 κατέληξαν σε καταδίκες για εκτέλεση[18].  
 
Το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο μη επίθεσης 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%9A%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%9A%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1936
https://el.wikipedia.org/wiki/1937
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AD%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1937
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-18
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Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, οι 
Ναζί και οι Σοβιετικοί παρουσίαζαν μία 
συγκρουσιακή πορεία, δεδομένου ότι ο Χίτλερ 
κατήγγειλε τη «μπολσεβικική απειλή» και τα δύο 
έθνη διεξήγαγαν έναν πόλεμο επιρροής στην 
Ισπανία, υποστηρίζοντας κάθε μια διαφορετική 
πλευρά στον εμφύλιο πόλεμο της χώρας. Για 
κάποιο διάστημα ο Στάλιν πίστευε σε μια συμμαχία 
με τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, 
προκειμένου να προληφθεί η αυξανόμενη 
ναζιστική απειλή. Πράγματι, ο Κομισάριος για τις 
εξωτερικές υποθέσεις Μαξίμ Λιτβίνοφ πρότεινε 
δημόσια μια τέτοια συμμαχία το 1935. Εκείνη η 
προσφορά παρέμεινε στον τραπέζι έως το 1938, 
όταν ο Χίτλερ είχε κατακτήσει την Τσεχοσλοβακία 
και την Αυστρία, και αναμενόταν να επιτεθεί στην 

Πολωνία. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Νέβιλ Τσάμπερλεν, δεν ήταν ενθουσιώδης για 
τη διαμόρφωση μιας συμμαχίας με τη Σοβιετική Ένωση. Ο Ουίνστων Τσώρτσιλ, ένας 
ειλικρινής κριτικός της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής, συμφώνησε με τον Στάλιν.  
 
Η ερμηνεία του Στάλιν για την απόρριψη από τη Μεγάλη Βρετανία του σχεδίου του 
για μια αντιφασιστική συμμαχία, ήταν ότι περιλήφθηκαν σε μια σκευωρία με τη 
Γερμανία ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Αυτή η πεποίθηση ενισχύθηκε όταν 
συναντήθηκε ο Νέβιλ Τσάμπερλεν με τον Αδόλφο Χίτλερ στο Μόναχο τον Σεπτέμβριο 
του 1938 και ενέδωσε στις απαιτήσεις του για την περιοχή της Σουδητίας στην 
Τσεχοσλοβακία. Ο Στάλιν τώρα θεώρησε ότι ο κύριος στόχος της βρετανικής 
εξωτερικής πολιτικής ήταν να ενθαρρυνθεί η Γερμανία για να κατευθυνθεί στην 
ανατολή παρά στη δύση.  
 
Ο Στάλιν συνειδητοποίησε ότι ο πόλεμος με την Γερμανία ήταν αναπόφευκτος. 
Εντούτοις, για να έχει οποιαδήποτε πιθανότητα νίκης χρειαζόταν χρόνο για να 
ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις του. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να λάβει χρόνο 
ήταν να διαπραγματευτεί με τον Χίτλερ. Ο Στάλιν ήταν πεπεισμένος ότι ο καγκελάριος 
δεν θα ήταν τόσο ανόητος να διεξαγάγει έναν πόλεμο σε δύο μέτωπα. Αν και ο Στάλιν 
επιθυμούσε ακόμα να ελέγξει τον Χίτλερ, η συμμαχία με την Γαλλία και την Αγγλία 
για την υπεράσπιση των Πολωνών θα σήμαινε πόλεμο, τον οποίο ο σοβιετικός ηγέτης 
ήθελε να αποφύγει οπωσδήποτε.  
 
Επιπλέον, ήταν δυσμενώς προκατειλημμένος με την τακτική των δυτικών δυνάμεων, 
των οποίων η πολιτική του κατευνασμού είχε κάνει ελάχιστα για να σταματήσει το 
Χίτλερ. Αντικατέστησε τον Λιτβίνοφ με τον Βιατσεσλάβ Μιχαήλοβιτς Μολότωφ, ο 
οποίος προχώρησε στη σύναψη ενός συμφώνου μη επίθεσης με τον Γερμανό υπουργό 
Εξωτερικών, Γιοάχιμ φον Ρίμπεντροπ, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία και η Γερμανία 
συμφώνησαν να  μην  επιτεθούν  η  μία  στη  άλλη.  Αυτή  η  διπλωματική  πράξη,  που  

1939. Ο Μολότωφ υπογράφει 
το Σύμφωνο υπό τα όμματα 
των Στάλιν και Ρίμπεντροπ  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%BC_%CE%9B%CE%B9%CF%84%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1935
https://el.wikipedia.org/wiki/1938
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CE%BB_%CE%A4%CF%83%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BD%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CF%8E%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CE%BB_%CE%A4%CF%83%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B7%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%B2_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CF%84%CF%89%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CE%AC%CF%87%CE%B9%CE%BC_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80
https://el.wikipedia.org/wiki/1939
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υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 1939, συγκλόνισε και φόβισε τη δύση - αλλά δεν θα 
έπρεπε να είχε αποτελέσει έκπληξη στους εξοικειωμένους με την πολιτική δεξιοτεχνία 
του Στάλιν. Έναν μήνα αργότερα, η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία ξεκινώντας το 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  
 
Από μία άποψη, το γερμανορωσικό σύμφωνο ήταν μια λαμπρή κίνηση από μέρους του 
Στάλιν, δεδομένου ότι του έδωσε μια ευκαιρία να βελτιώσει δραστικά τη στρατηγική 
θέση της χώρας του κατά μήκος των δυτικών συνόρων της, χωρίς ανάμιξη σε μια 
μεγαλύτερη σύγκρουση. Ενώ οι δυνάμεις του Χίτλερ ισοπέδωναν την Πολωνία, 
σοβιετικά στρατεύματα πήραν στην κατοχή τους το ανατολικό μέρος της χώρας. 
Κατόπιν, τον Οκτώβριο του 1939, η ΕΣΣΔ ανάγκασε τα κράτη της Βαλτικής - 
Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία, ανεξάρτητα από την Επανάσταση του 1917 - να 
επιτρέψουν στις σοβιετικές δυνάμεις να εγκατασταθούν στα σύνορά τους. Αυτό 
προετοίμασε το έδαφος για την ολοκληρωτική προσάρτηση αυτών των κρατών στην 
ΕΣΣΔ το επόμενο έτος. Οι Σοβιετικοί εφάρμοσαν παρόμοια πίεση στη Φινλανδία, η 
οποία ήταν ένα μεγάλο δουκάτο σύμφωνα με τον τσαρικό νόμο, αλλά οι Φινλανδοί 
αντιστάθηκαν. Έτσι τον Νοέμβριο του 1939 ο Στάλιν διέταξε εισβολή. Ανέμενε έναν 
γρήγορο, εύκολο πόλεμο, αλλά λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και της 
φινλανδικής αποφασιστικότητας ο Κόκκινος Στρατός υπέστη μια σειρά ηττών και 
οπισθοχωρήσεων, μέχρι που, την άνοιξη του επόμενου έτους, οι Φινλανδοί υπέγραψαν 
συνθηκολόγηση.  
 
Έως εκείνη τη στιγμή τα στρατεύματα του Χίτλερ είχαν εισβάλει στη Γαλλία, 
επιτυγχάνοντας σημαντικές νίκες και έθεσαν τους Γάλλους εκτός πολέμου μετά 
σχεδόν ένα μήνα μαχών. Αν και οι Βρετανοί παρέμεναν ακόμα ελεύθεροι στο 
περιφραγμένο από τη θάλασσα νησί τους, η Ναζιστική Γερμανία στεκόταν ως 
αναμφισβήτητος κύριος της ηπειρωτικής Ευρώπης. Αυτό άφησε ελεύθερο τον Χίτλερ 
να επιτεθεί στην Ε.Σ.Σ.Δ. χωρίς φόβο επίθεσης από τη δύση. Αλλά, ενώ το επόμενο 
έτος ο ηγέτης των Ναζί ήταν έτοιμος να προωθήσει την «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα» 
ενάντια στη Ρωσία, ο Στάλιν δεν πρόλαβε να πράξει πολλά προκειμένου να 
προετοιμάσει τη χώρα για εισβολή.  
 
Ο Μεγάλος Πατριωτικός πόλεμος 
 
Κύριο λήμμα: Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος 
 
«Τι κάναμε για να μας αξίζει αυτό;» ρωτούσε στις 21 Ιουνίου του 1941 ο Μολότωφ, 
όταν τα γερμανικά στρατεύματα περνούσαν τα σύνορα της Ε.Σ.Σ.Δ. και ξεχύνονταν 
στη σοβιετική ενδοχώρα. Όταν έγινε σαφές ότι τα στρατεύματά του υποχωρούσαν 
ατάκτως και ότι όποια αντεπίθεση θα αποτύγχανε, βυθίστηκε σε μια κατάσταση 
κλονισμού που φάνηκε να τον παραλύει για περισσότερο από μία εβδομάδα, ενώ οι 
εισβολείς κινούνταν όλο και βαθύτερα στη Σοβιετική Ένωση. Στις 3 Ιουλίου ο Στάλιν 
προέβη σε εθνικό ραδιοφωνικό διάγγελμα, στο οποίο απαιτούσε εθνική ενότητα παρά 
την κρίση. Τον επόμενο μήνα, ανέλαβε επίσημα την ανώτατη διοίκηση του Κόκκινου 
Στρατού, θέση που κράτησε μέχρι το τέλος του πολέμου.  Στο  Σμολένσκ,  στην  αρχική  
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φάση του πολέμου, οι Ναζί αιχμαλώτισαν τον γιο του Γιάκοφ (ο οποίος κατείχε τη 
θέση του υπολοχαγού του πυροβολικού. Αργότερα, ο Χίτλερ ζήτησε από τον Στάλιν, 
ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του Γιάκοφ, την απελευθέρωση του Γερμανού 
στρατάρχη Πάουλους ο οποίος είχε παραδοθεί κατά τη μάχη του Στάλινγκραντ. Ο 
Στάλιν τότε απάντησε «Έχεις στα χέρια σου όχι μόνο τον γιο μου τον Γιάκοφ αλλά 
εκατομμύρια γιους μου. Ή θα τους ελευθερώσεις όλους ή ο γιος μου θα μοιραστεί την 
τύχη των υπόλοιπων».[19]  
 
Οι σοβιετικές δυνάμεις δεν είχαν επιστρατευτεί τον Ιούνιο του 1941, ο εξοπλισμός 
τους ήταν ξεπερασμένος και η ηγεσία τους, μετά από τις εκκαθαρίσεις, ήταν εντελώς 
άπειρη. Μέχρι το φθινόπωρο του 1941, είχαν υποχωρήσει κατά μήκος του απέραντου 
μετώπου των 2000 μιλίων. Η Ουκρανία ήταν στα χέρια των Γερμανών, όπως η Κριμαία 
και τα κράτη της Βαλτικής. Τα γερμανικά στρατεύματα πολιορκούσαν το Λένινγκραντ 
και τη Σεβαστούπολη. Στο σημείο αυτό ο Στάλιν, με τη μεσολάβηση του Βούλγαρου 
πρέσβη, διερεύνησε τη δυνατότητα ειρήνευσης με τη Γερμανία με αντάλλαγμα την 
παραχώρηση εδαφών. Αυτή την κίνηση ο Μολότοφ ονόμασε μια "πιθανή δεύτερη 
συνθήκη Μπρεστ-Λιτόβσκ". Στο μεταξύ, ενώ η Σοβ. Ένωση λάμβανε βρετανική 
βοήθεια και προσπαθούσε να προσεγγίσει τη Γερμανία, ο στρατός της 
αναδιοργανωνόταν με ταχείς ρυθμούς.[20] Η Μόσχα απειλήθηκε και σώθηκε μόνο από 
την αρχή του χειμώνα, όταν η αντεπίθεση σοβιετικών σταμάτησε τη γερμανική 
πρόοδο.  
 
Η πολεμική στρατηγική του Στάλιν ήταν αρκετά απλή. Θεωρούσε ότι ήταν ζωτικής 
σημασίας να επιτίθεται στον εχθρό όσο το δυνατόν συχνότερα. Ήταν ιδιαίτερα 
ενθουσιώδης ως προς το να χρησιμοποιεί νέα, φρέσκα στρατεύματα για αυτές τις 
επιθέσεις. Ο Στάλιν υποστήριζε ότι οι χώρες της δυτικής Ευρώπης είχαν ηττηθεί από 
το δικό τους φόβο για τη γερμανική ανωτερότητα. Ο κύριος στόχος του με τη 
χρησιμοποίηση νέων στρατευμάτων ήταν κατ' αυτό τον τρόπο να τους πείσει ότι οι 
γερμανικές δυνάμεις δεν ήταν αήττητες. Με το να απωθήσει το γερμανικό στρατό από 
τη Μόσχα, ο Στάλιν απέδειξε στα σοβιετικά στρατεύματα ότι οι Ναζί μπορούσαν να 
αντιμετωπιστούν. Παρείχε επίσης ένα σημαντικό παράδειγμα σε όλα τα στρατεύματα 
που πάλευαν σε όλο τον κόσμο τη γερμανική πολεμική μηχανή.  
 
Ο γερμανικός στρατός παρεμποδίστηκε σοβαρά από το ρωσικό χειμώνα του 1941 - 
1942 και μόλις έφθασε η άνοιξη άρχισαν να προωθούνται για άλλη μια φορά. Οι 
γερμανικές δυνάμεις ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς στο νότο και ήταν σε θέση να 
περικυκλώσουν το Στάλινγκραντ.  
 
Ο Στάλιν τρόμαξε όταν διάβασε στις εκθέσεις ότι ο Κόκκινος Στρατός στην Ουκρανία 
υποχώρησε με τόση βιασύνη, ώστε άφησε πίσω τα όπλα και τα εφόδιά του. Όχι μόνο 
στρατιώτες εκτελέστηκαν για λιποταξία, αλλά ο Στάλιν έδωσε άδεια για δημοσίευση 
στις εφημερίδες άκρως κριτικών άρθρων. Ο στρατός, που εγκωμιαζόταν κατά τη 
διάρκεια των αρχικών σταδίων του πολέμου, κατηγορήθηκε τώρα για προδοσία των 
σοβιετικών πολιτών. Ήταν μια εξαιρετικά επικίνδυνη κίνηση από μέρους του Στάλιν, 
αλλά είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.  
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Το καλοκαίρι του 1942 χαρακτηρίστηκε ως το πλέον κρίσιμο για τους 
πολιορκούμενους Σοβιετικούς και τους νέους συμμάχους τους, τους Βρετανούς και 
τους Αμερικανούς, οι οποίοι είχαν εισέλθει στον πόλεμο μετά την ιαπωνική επίθεση 
στο Περλ Χάρμπορ το Δεκέμβριο του 1941. Ενώ οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες 
προωθούνταν στη βόρεια Αφρική και τον Ειρηνικό, ο Χίτλερ εξαπέλυσε μια νέα 
επίθεση στον Καύκασο, με επιδίωξη να καταληφθούν οι πετρελαιοπηγές γύρω από το 
Μπακού. Τα στρατεύματα του Στάλιν απωθήθηκαν πάλι και οδηγήθηκαν στο 
Στάλινγκραντ (πρώην Τσαρίτσιν, σήμερα Βόλγκογκραντ), όπου ο Στάλιν είχε 
διοικήσει τον Κόκκινο στρατό κατά τη διάρκεια του εμφύλιου. Αλλά εκεί άλλαξε η 
ροή του πολέμου. Σε μια ιδιαίτερης σημασίας μάχη, που διήρκεσε από τον Αύγουστο 
του 1942 μέχρι το Φεβρουάριο του 1943, οι Γερμανοί υπέστησαν μια φοβερή ήττα. Οι 
Σοβιετικοί παγίδευσαν τα γερμανικά στρατεύματα στα ερείπια του Στάλινγκραντ και 
τα εκμηδένισαν. Οι γερμανικές απώλειες στο Στάλινγκραντ ήταν 2 εκατομμύρια 
στρατιώτες, 3.500 άρματα μάχης και 3.000 αεροσκάφη. Η μάχη χαρακτηρίστηκε ως η 
πλέον κρίσιμη καμπή του πολέμου. Από αυτήν την ημερομηνία και έπειτα η Γερμανία 
άρχισε να υποχωρεί. Μόνον όταν ο Κόκκινος Στρατός επανέκτησε το έδαφος που 
ελέγχονταν προηγουμένως από τους Ναζί η σοβιετική κυβέρνηση έδωσε πλήρη 
στοιχεία για τα πολεμικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν. Οι σοβιετικοί στρατιώτες, που 
είχαν συλληφθεί, μέσω της λιμοκτονίας οδηγούνταν στο θάνατο.[21] Από τους 
5.170.000 στρατιώτες που συνελήφθησαν από τους Γερμανούς, μόνο 1.053.000 
επέζησαν.  
 
Ο Στάλιν είχε βρει έναν μεγάλο στρατηγό στο πρόσωπο του Γκεόργκι Ζούκοβ, και 
τώρα που η στρατιωτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετείχε στον πόλεμο, 
η Γερμανία και η Ιαπωνία αναγκάζονταν βαθμιαία να υποχωρήσουν. Ο Κόκκινος 
Στρατός ανάγκασε τα ναζιστικά στρατεύματα να υποχωρήσουν από τη Ρωσία, και 
έπειτα εισέβαλε στη Γερμανία, ενώ οι σύμμαχοι εισέβαλαν στη Γαλλία το 1944 και 
κατευθύνονταν ανατολικά. Ο Χίτλερ βλέποντας την αυτοκρατορία του να καταρρέει 
αυτοκτόνησε στις 30 Απριλίου 1945. Τέσσερις μήνες αργότερα, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες πυροδότησαν δύο ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία, που οδήγησαν στην 
ιαπωνική παράδοση και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου.  
 
Η Σοβιετική Ένωση έφερε τις μεγαλύτερες στρατιωτικές και ανθρώπινες απώλειες στο 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Περίπου 8 εκατομμύρια στρατιώτες και 20 εκατομμύρια 
πολίτες πέθαναν. Οι Ναζί θεωρούσαν τους Σλάβους «υπανθρώπους» (untermenschen) 
και πολλοί πιστεύουν ότι οι δολοφονίες Σλάβων από τους Ναζί ήταν οργανωμένη 
εθνική γενοκτονία. Αυτή η έννοια της σλαβικής κατωτερότητας ήταν επίσης ο λόγος 
για τον οποίο ο Χίτλερ δεν δέχτηκε στο στρατό του τους πολλούς Ρώσους που θέλησαν 
να παλέψουν το σταλινικό καθεστώς έως το 1944, όταν και χάθηκε ο πόλεμος για τη 
Γερμανία. Στη Σοβιετική Ένωση ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος άφησε ένα τεράστιο 
έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού της εν καιρώ πολέμου παραγωγικής γενιάς. Σήμερα 
ο πόλεμος παραμένει πολύ ζωντανός στη μνήμη στη Ρωσία, τη Λευκορωσία, και άλλα 
μέρη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ως ο Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος, και 9η 
Μαΐου, η Ημέρα Νίκης, είναι μια από τις μεγαλύτερες εθνικές εορτές της Ρωσίας.  
 
Ο Ψυχρός Πόλεμος και τα τελευταία έτη του Στάλιν 
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Σε όλες τις συνομιλίες του με τους δύο 
δυτικούς ηγέτες, τον Πρόεδρο των 
Η.Π.Α. Φραγκλίνο Ρούσβελτ και το 
Βρετανό πρωθυπουργό Ουίνστων 
Τσώρτσιλ, ο Στάλιν πίεζε για 
στρατιωτική και οικονομική βοήθεια 
προς τη Σοβιετική Ένωση, ενώ 
απαιτούσε να αναγνωρίσουν τη 
σοβιετική κυριαρχία στην Ανατολική 
και Κεντρική Ευρώπη. Στη Διάσκεψη 
της Τεχεράνης, το 1943, και πάλι στη 
Διάσκεψη της Γιάλτας το Φεβρουάριο 
του 1945, τους πίεσε να επιτρέψουν την 
ύπαρξη ενός «σοβιετικού μπλόκ», 

εκτεινόμενου από τα κράτη της Βαλτικής σε ολόκληρη την Πολωνία και τη Γερμανία, 
και έπειτα νότια έως τη Γιουγκοσλαβία.  
 
Με τη λήξη του B΄ Παγκοσμίου πολέμου οι άνθρωποι που είχαν αντέξει τόσες πολλές 
κακουχίες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, τώρα ήλπιζαν ότι οι ζωές τους θα 
βελτιώνονταν. Στο μυαλό του Στάλιν, φυσικά, μια τέτοια σκέψη παρουσίαζε ένα 
κίνδυνο: Εάν οι άνθρωποι άρχιζαν να λαχταρούν κάτι καλύτερο, ίσως να 
επαναστατούσαν. Κατά συνέπεια άρχισε τώρα μια προσπάθεια διατήρησης του 
ελέγχου. Το περιβάλλον του αναδιαρθρώθηκε. Ο Λαυρέντι Μπέρια παρέμεινε στην 
εξουσία ως επικεφαλής της μυστικής αστυνομίας, αλλά ο Μόλοτοφ άρχισε να 
εξασθενεί σε δύναμη και ο Μαλενκόβ, που είχε απολαύσει την εμπιστοσύνη του 
Στάλιν από την αρχή του πολέμου, αντικαταστάθηκε από Αντρέι Χανόι, ο οποίος 
οδήγησε μια ανανεωμένη ιδεολογική επίθεση. Οι στρατιώτες που είχαν δει πάρα πολύ 
την ακμάζουσα δύση τέθηκαν υπό περιορισμό στα στρατόπεδα για να τους 
αποτρέψουν από "τη μόλυνση" του πληθυσμού με ανατρεπτικές ιδέες. Υπήρξε μια νέα 
εκκαθάριση του στρατού, στον οποίο ακόμη και ο μεγάλος Ζούκοβ ανέλαβε μία 
ελάσσονα επαρχιακή διοίκηση και μια νέα πολιτιστική επίθεση προωθήθηκε ενάντια 
στις εφημερίδες και την υπόλοιπη λογοτεχνία που θεωρήθηκε απειλητική για το 
καθεστώς.  
 
Φιλοσοβιετικές κυβερνήσεις εγκαθιδρύθηκαν στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την 
Τσεχοσλοβακία και κομμουνιστικά κράτη επεκράτησαν στη Γιουγκοσλαβία και την 
Αλβανία. Η Φινλανδία διατήρησε την επίσημη ανεξαρτησία της, αλλά ήταν πολιτικά 
απομονωμένη και οικονομικά εξαρτώμενη από τη Σοβιετική Ένωση. Η Ελλάδα, η 
Ιταλία και η Γαλλία είχαν ισχυρά (αν και στην περίπτωση της Ελλάδας μετά το 1948 
παράνομο) κομμουνιστικά κόμματα, τα οποία είχαν μέχρι ενός ορίου εξάρτηση ή 
φιλικές επαφές με τη Μόσχα. Ο Στάλιν ήλπισε ότι η απόσυρση των Αμερικανών από 
την Ευρώπη θα οδηγούσε στη σοβιετική ηγεμονία σε ολόκληρη την ήπειρο. Το ίδρυμα 
Trizonia και η αμερικανική βοήθεια προς την αντικομουνιστική πλευρά στον ελληνικό 
εμφύλιο πόλεμο άλλαξε την κατάσταση. Η Ανατολική Γερμανία πιστοποιήθηκε ως 
χωριστή χώρα το 1949,  κυβερνώμενη  από  τους  Γερμανούς  κομμουνιστές.  Επιπλέον,  

Τσώρτσιλ, Ρούσβελτ και Στάλιν στη 
Γιάλτα 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1949
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1
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ο Στάλιν έλαβε την απόφαση να μεταπηδήσει στον άμεσο έλεγχο των δορυφόρων του 
στην κεντρική Ευρώπη: όλες οι χώρες επρόκειτο να κυβερνηθούν από τα τοπικά 
κομμουνιστικά κόμματα που προσπάθησαν να εφαρμόσουν το σοβιετικό πρότυπο 
τοπικά.  
 
Ο Στάλιν είδε τη σταθεροποίηση της σοβιετικής δύναμης στην περιοχή ως απαραίτητο 
βήμα προκειμένου να προστατεύσει την ΕΣΣΔ με το να την περιβάλει με χώρες με 
φιλικές κυβερνήσεις, για να ενεργήσουν ως ενδιάμεση δομική ενότητα ενάντια σε 
πιθανούς εισβολείς.  
 
Οι σχέσεις μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και του πρώην συμμάχων της του Β΄ 
Παγκοσμίου πολέμου ψυχράνθηκαν σύντομα, και έδωσαν τόπο σε μια παρατεταμένη 
περίοδο έντασης και δυσπιστίας μεταξύ της ανατολής και της δύσης γνωστής ως 
Ψυχρός Πόλεμος. Στη χώρα του ο Στάλιν παρουσιάστηκε ως μεγάλος εν καιρώ 
πολέμου ηγέτης που είχε οδηγήσει την Ε.Σ.Σ.Δ. στη νίκη ενάντια στους Ναζί. Μέχρι 
το τέλος της δεκαετίας του '40, ο ρωσικός εθνικισμός συνέχισε να αυξάνεται. 
Παραδείγματος χάριν, μερικές εφευρέσεις και επιστημονικές ανακαλύψεις 
αποδόθηκαν σε Ρώσους ερευνητές. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν τη μηχανή 
λεβήτων, που αποδόθηκε στους πατέρα και γιο Τσερεπάνοφ (1833-34), ο ηλεκτρικός 
λαμπτήρας στους Ιάμπλοτσκοφ (1875) και Λοντίγκιν (1874), το ραδιόφωνο στον 
Ποπόφ (1895), το αεροπλάνο στο Μοζάισκι (1882) κ.λ.π., ενώ ήδη από τη δεκαετία 
του '30 οι επιστήμες είχαν δεχτεί καίριο πλήγμα (και ιδιαίτερα η Βιολογία) με τις 
παρεμβάσεις εγκάθετων "επιστημόνων" όπως ο Λυσένκο.[22]  
 
Οι εσωτερικές κατασταλτικές πολιτικές του Στάλιν συνεχίστηκαν και εντάθηκαν 
(συμπεριλαμβάνοντας και τα προσφάτως προσαρτημένα εδάφη), αλλά δεν έφθασαν 
ποτέ της δεκαετίας του '30. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, οι αντισημιτικές 
εκστρατείες του 1948 - 1953 ήταν μόνο οι πρόδρομοι μιας μεγαλύτερης επερχόμενης 
καταστολής, αλλά εάν τέτοια σχέδια πράγματι υπήρξαν, ο Στάλιν πέθανε προτού 
μπορέσει να τα εφαρμόσει. Ο θάνατός του έσωσε πολλούς από τις φυλακές και τα 
βασανιστήρια. Μεταξύ αυτών πολλοί προέρχονται από το χώρο των πολιτικών, όπως 
ο Βιατσεσλάβ Μολότοφ και ο Αναστάς Μικογιάν, όλοι ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ 
των ΗΠΑ, της Βρετανίας ή (όπως ο Μικογιάν) των Εβραίων. Το τελευταίο έτος του 
Στάλιν, το 1952, ήταν ιδιαίτερα απάνθρωπο.[23]  
 
Μέσω μιας σειράς ανακοινώσεων, οι σοβιετικοί πολίτες ήταν ενήμεροι ότι ο Στάλιν 
ήταν σοβαρά άρρωστος. Στις τέσσερις το πρωί της 6ης Μαρτίου 1953, αναγγέλθηκε 
από τον κρατικό ραδιοσταθμό ότι: «Η καρδιά του συντρόφου ηγέτη και συνεχιστή της 
μεγαλοφυΐας του σκοπού του Λένιν, του σοφού ηγέτη και δασκάλου του Κομμουνιστικού 
Κόμματος και της Σοβιετικής Ένωσης, έπαψε να χτυπά.»  
 
Ο Ιωσήφ Βησσαριώνοβιτς Τζουγκασβίλι, ο επονομαζόμενος Στάλιν, 73 ετών, είχε 
υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία και είχε πεθάνει στις 9:50 μ.μ. στις 5 Μαρτίου 1953.  
 
Το σώμα του πλύθηκε από μια νοσοκόμα και μεταφέρθηκε έπειτα μέσα σε ένα άσπρο 
αυτοκίνητο    στο   νεκροτομείο    του     Κρεμλίνου.   Εκεί   έγινε   η   νεκροψία.   Αφού  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CE%BB_%CE%99%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%86
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-22
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-23
https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1953
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1953
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%82
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ολοκληρώθηκε η νεκροψία, το σώμα του δόθηκε στους ταριχευτές ώστε να το 
προετοιμάσουν για το τριήμερο λαϊκό προσκύνημα. 
  
Η Αποσταλινοποίηση 
 
Κύριο λήμμα: Αποσταλινοποίηση 
 
Τρία έτη μετά το θάνατό του ο Νικίτα Χρουστσόφ, νέος ηγέτης της Σοβιετικής 
Ένωσης, έκανε μια ομιλία με τίτλο: Για τις συνέπειες της προσωπολατρείας (την 
περίφημη Μυστική έκθεση) στο εικοστό συνέδριο του Κόμματος, όπου επιτέθηκε στις 
πολιτικές του Στάλιν. Ο Χρουστσόφ αποκάλυψε σε κλίμα έντονης 
συκοφαντίας[εκκρεμεί παραπομπή] πώς ο Στάλιν ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση χιλιάδων 
ανθρώπων κατά τη διάρκεια των εκκαθαρίσεων.  
  

Στους μήνες που ακολούθησαν, χιλιάδες 
αντικομμουνιστές που φυλακίστηκαν από το 
Στάλιν απελευθερώθηκαν. Σε εκείνους που 
βρέθηκαν στα στρατόπεδα εργασίας δόθηκε η 
άδεια να δημοσιεύσουν την εμπειρία τους.  
Ο πιο ξεχωριστός από αυτούς ήταν ο συγ- 
γραφέας Αλεξάντερ Σολζενίτσιν, του οποίου το 
μυθιστόρημα «Μια ημέρα από τη ζωή του Ιβάν 
Ντενίσοβιτς» έγινε παγκόσμιο μπεστ-σέλλερ.  
Μετά από τις απ καλύψεις του Χρουστσόβ, έγιναν 
προσπάθειες να σβηστεί η εικόνα του Στάλιν από 
την Σοβιετική Ένωση. Τα αγάλματα και τα 
πορτρέτα του αφαιρέθηκαν από τους δημόσιους 
χώρους. Οι πόλεις, οι οδοί και τα πάρκα που είχαν 
το όνομά του μετονομάστηκαν. Το Στάλινγκραντ, 
που ήταν συνδεμένο με τη στρατιωτική ηγεσία του 
κατά τη διάρκεια του εμφύλιου και του δεύτερου 
παγκόσμιου πολέμου, μετονομάστηκε σε Βόλγ-
κογκραντ.  
 
Το 1961, πέντε ολόκληρα χρόνια από την πλήρη 

επικράτηση της αντισταλινικής γραμμής του Νικίτα Χρουστσόφ σε πολιτικό επίπεδο 
και οκτώ χρόνια μετά τον θάνατο του Στάλιν, εκατομμύρια Σοβιετικοί πολίτες 
συνέχιζαν να συρρέουν κάθε χρόνο στο Μαυσωλείο της Κόκκινης Πλατείας στη 
Μόσχα, όπου η σορός του Στάλιν εξακολουθούσε να εκτίθεται δίπλα σε εκείνη του 
Βλαντιμίρ Λένιν. Η αίγλη της τιτάνιας μάχης εναντίον του ναζισμού, του Μεγάλου 
Πατριωτικού Πολέμου όπως αποκαλείτο στην Ε.Σ.Σ.Δ., καθώς και η ταύτιση στη 
λαϊκή συνείδηση του Στάλιν με την οικοδόμηση του σοβιετικού μοντέλου του 
σοσιαλισμού καθιστούσαν υψηλό το πολιτικό κόστος απομάκρυνσης της σορού του. 
Όμως, το 22ο Συνέδριο του Κ.Κ.Σ.Ε. εκτίμησε ότι ήταν πλέον αναγκαία η ενέργεια 
αυτή. Έτσι, τη νύχτα  της  30ης  προς  31η Οκτωβρίου  του  1961,  η  σορός  του  Στάλιν  

Γκόρι - Γεωργία. Το μοναδικό 
άγαλμα του Στάλιν, που 

παρέμεινε στην ΕΣΣΔ μετά την 
αποσταλινοποίηση  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CF%84%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CF%83%CF%8C%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81_%CE%99%CF%83%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CE%B6%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/1961
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/22%CE%BF_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A.%CE%9A.%CE%A3.%CE%95.
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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αποσύρθηκε από το Μαυσωλείο και ενταφιάστηκε στο τείχος του Κρεμλίνου. Μία 
απλή μαύρη ταφόπλακα, χωρίς ούτε καν προτομή, θύμιζε πια την προσωπικότητα που 
ταυτίστηκε με την ιστορία της Ε.Σ.Σ.Δ. επί 35 σχεδόν χρόνια.[24]  
 
Αν και οι επιφανειακές πτυχές του σταλινισμού αφαιρέθηκαν, το σύστημα που 
δημιούργησε παρέμεινε. Ήταν ένα σύστημα που οι σοβιετικοί ηγέτες επρόκειτο να το 
ακολουθήσουν για τα επόμενα τριάντα έτη, ήταν πρόθυμοι να το υιοθετήσουν 
προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση των πολιτικών τους. 
Συγγραφείς όπως ο Αλεξάντερ Σολζενίτσιν και ο Γιεβγκένι Γιεφτουσένκο ήταν 
ελεύθεροι να επικρίνουν τον Στάλιν, αλλά όχι εκείνους την περίοδο της εξουσίας τους. 
Οι υπερβολές του σταλινισμού είχαν εκλείψει, αλλά η δομή του 
κομματικού/γραφειοκρατικού κράτους παρέμεινε μέχρι το τέλος, που ήρθε με την 
εμφάνιση του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ την δεκαετία του '80 και την διαλυση της ΕΣΣΔ 
από τον ίδιο τον Αύγουστο του 1991.  
 
Στα τέλη του 2000 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γεωργίας αποκατέστησε τη μνήμη 
του Ιωσήφ Στάλιν αναγνωρίζοντάς τον ως ένα από τους πλέον χαρισματικούς 
πολιτικούς του 20ου αιώνα.[εκκρεμεί παραπομπή]  
 
Η υποκουλτούρα της αγιοποίησης του Στάλιν (21ος αι.) 
 
Στις αρχές του 21ου αιώνα εμφανίστηκε μια τάση αγιοποίησης του Στάλιν, η οποία 
κατατάσσεται στην κατηγορία της υποκουλτούρας μιας δεξιάς πτέρυγας της 
Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας. Εντάσσεται σε μια άποψη θετικής επανερμηνείας του 
κομμουνισμού και του σταλινισμού που υπάρχει στην Εκκλησία. Σύμφωνα με αυτή 
την άποψη, της οποίας εμπνευστής θεωρείται ο πατριάρχης Καλλίνικος, ο 
κομμουνισμός και ο σταλινισμός είχαν και θετικά στοιχεία τα οποία εντάσσονται σε 
μια θετική αφήγηση της Ρωσικής ιστορίας. Ο Ιωσήφ Στάλιν εικονίζεται χωρίς 
αρνητικά χαρακτηριστικά σε αγιογραφίες της Αγίας Ματρόνας της Μόσχας, σαν μια 
πατρική φιγούρα που έχει λάβει την ευλογία της αγίας. Κυκλοφορούν επίσης 
αγιογραφίες του Στάλιν με την άλω γύρω από τη μορφή του. Το φαινόμενο του 
"Ορθόδοξου Σταλινισμού" έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον, ίσως λόγω της 
παραδοξότητας και της ανάγκης κατανόησής του. Υπάρχουν "Ορθόδοξοι Σταλινιστές" 
που ζητούν την επίσημη αγιοποίησή του, (σε αντίθεση με τη στάση έναντι του Λένιν, 
του Καγκάνοβοτς και άλλων).[25] Κομμουνιστές της Αγ. Πετρούπολης έχουν 
κυκλοφορήσει εικόνες με τον Στάλιν ως άγιο και πιστεύουν ότι μέχρι το τέλος του 
21ου αιώνα τέτοιες εικόνες θα βρίσκονται σε κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία.[26]  
 
Σημειώσεις 
 
1 Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι το γράμμα διαβάστηκε από τον ίδιο τον Στάλιν (πχ 
Karl Radek, Emil Ludwig) και κάποιες άλλες από τον Κάμενεφ (πχ Τρότσκι)  
2 Νικήτα Χρουτσώφ: Η μυστική έκθεση. Εκδόσεις Θεμέλιο, 1989, σελ. 21  
3 Λένιν: Τελευταία γράμματα και άρθρα Αρχειοθετήθηκε 2011-09-24 στο Wayback 
Machine.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-24
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2 "The Revolution Betrayed", του Λέων Τρότσκι (αγγλικά) 
Βιογραφία του Στάλιν 
Κείμενα του Στάλιν στο Αρχείο των Μαρξιστών 
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2 50 χρόνια απομυθοποίησης 
3 Οι Έλληνες στα νύχια του Στάλιν 
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Παράθεμα 7 
 

30 Ιουλίου 1936: Οι δίκες της Μόσχας και οι εκκαθαρίσεις του Στάλιν  
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Στις 30 Ιουλίου του 1936, με το διάταγμα 447 και με την υπογραφή του Στάλιν, 
ξεκίνησε η μεγαλύτερη εσωκομματική εκκαθάριση που είχε γνωρίσει έως τότε η νεαρή 

Ο δικαστής Ούρλιχ (φωτό) εκφωνεί την καταδικαστική απόφαση για τον Μπουχάριν, 
τον Μάρτιο του 1938 
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Σοβιετική Ενωση. 
 
Η μεγάλη σφαγή των στελεχών, διά χειρός Στάλιν. Του Βλάση Αγτζίδη 
 
Μαζί με την εκκαθάριση των μελών του κόμματος, που οι σταλινικοί θεωρούσαν ότι 
είχαν αποκλίνουσες απόψεις, ξεκίνησε μια γιγάντια επιχείρηση ενάντια στους 
σοβιετικούς λαούς και στις εθνικές μειονότητες, με στόχο την απόλυτη υποταγή μέσα 
από τον απόλυτο τρόμο. Ο Στάλιν ήταν ήδη ένας πανίσχυρος γραμματέας, που ήλεγχε 
απολύτως όλο τον κομματικό μηχανισμό, καθώς και τις υπηρεσίες ασφαλείας. 
Αξιοποιώντας το λενινιστικό μοντέλο του «κόμματος νέου τύπου» και τη μεσσιανική 
αντίληψη για το ρόλο του κόμματος στον κοινωνικό μετασχηματισμό, είχε καταφέρει 
να αναρριχηθεί στα ύπατα κομματικά αξιώματα και να συγκεντρώσει στα χέρια του 
απόλυτη εξουσία. 
 
Οι διώξεις 
 
Οι πρώτες διώξεις κατά των εσωκομματικών αντιπάλων του είχαν αρχίσει μετά την 
έναρξη της κολεκτιβοποίησης και κορυφώθηκαν την περίοδο 1936-1937, οπότε 
συμπεριέλαβαν και τις ανεπιθύμητες εθνικές ομάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
αναφέρθηκαν από τον Νικίτα Χρουστσόφ στο 20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ το 1956, η 
πλειοψηφία των αντιπροσώπων στο 17ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ (1934) εξοντώθηκαν 
(1.108 θύματα σε σύνολο 2.066 αντιπροσώπων), καθώς και τα περισσότερα εκλεγμένα 
μέλη στην Κ.Ε. (98 σε σύνολο 139). Δολοφονήθηκαν επίσης και οι περισσότεροι 
Λαϊκοί Επίτροποι (υπουργοί). 
 
Η πρώτη Δίκη, μετά την υπογραφή του διατάγματος 447, ξεκίνησε στις 19 Αυγούστου 
του 1936 και αφορούσε τα κορυφαία στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Γριγκόρι Ζινόβιεφ και Λεφ Κάμενεφ. Στη Δίκη, και εξαιτίας των σκληρών 
βασανιστηρίων στα οποία είχαν υποβληθεί, ομολόγησαν ότι είχαν φιλοτροτσκιστική 
και αντεπαναστατική δράση. Καταδικάστηκαν σε θάνατο στις 24 Αυγούστου και 
εκτελέστηκαν την επόμενη μέρα. 
 
Η δεύτερη Δίκη άρχισε στις 23 Ιανουαρίου του 1937 και αφορούσε 17 μεσαία στελέχη 
του Κομμουνιστικού Κόμματος. Από αυτούς, οι 13 καταδικάστηκαν σε θάνατο και 
εκτελέστηκαν αμέσως, ενώ οι υπόλοιποι στάλθηκαν με πολυετείς καταδίκες στα 
γκουλάγκ. 
 
Η τρίτη Δίκη άρχισε στις 11 Ιουνίου του 1937 και αφορούσε το στρατάρχη Μ. 
Τσουχατσέφσκι και την υπόλοιπη ηγεσία του σοβιετικού στρατού. Οι κατηγορούμενοι 
καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. 
 
Η τέταρτη Δίκη έγινε το διάστημα 2 έως 13 Μαρτίου του 1938 και αφορούσε κάποια 
κορυφαία στελέχη των μπολσεβίκων, όπως ο Νικολάι Μπουχάριν, ο Αλεξέι  Ρίκοφ,  ο  



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 307 

Γκένριχ Γιάγκοντα κ.ά. Σχεδόν όλοι οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε θάνατο 
και εκτελέστηκαν. 
 
Η τρομοκρατία 
 
Ο μεγάλος τρόμος, που υποχώρησε λίγο μετά τη δίκη και καταδίκη του Μπουχάριν το 
1938, δεν εξαφανίστηκε ούτε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
Αναζωπυρώθηκε κατά τη μεταπολεμική περίοδο με την περίπτωση του Λένινγκραντ 
και άλλων και τελείωσε με τη σύλληψη των γιατρών του Κρεμλίνου το 1952. Στο 
πλαίσιο της τρομοκρατικής πολιτικής του σοβιετικού καθεστώτος εντασσόταν επίσης 
η μαζική και βίαιη μετακίνηση πολλών μικρών εθνοτήτων στην Κεντρική Ασία και 
στη Σιβηρία. 
 
Η τρομοκρατία που εγκαινίασε ο Στάλιν και η ομάδα του κατά της πλειονότητας των 
μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος, καθώς και οι τυφλές μαζικές διώξεις μαζί με 
τις εθνικές εκκαθαρίσεις κάποιων μειονοτήτων, λειτούργησαν ως μέσο υποταγής του 
λαού στην ανεξέλεγκτη ηγετική ομάδα. 
 
Σύμφωνα με σοβιετικές πηγές που ανακοινώθηκαν το 1990, καταδικάστηκαν τις 
δεκαετίες '30 και '40 για «αντεπαναστικές δραστηριότητες» 3.777.234 άτομα. Από 
αυτούς εκτελέστηκαν οι 789.098. Μέχρι το 1990 είχαν επανεξεταστεί 856.582 φάκελοι 
καταδικασθέντων και από αυτούς αποκαταστάθηκαν μετά θάνατον οι 844.740. 
 
Μεταξύ αυτών που εξοντώθηκαν ήταν και η ηγετική ομάδα των ελληνικών σοβιετικών 
κοινοτήτων, η πολιτική και πολιτιστική δράση των οποίων κατά το Μεσοπόλεμο 
συγκροτεί μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες σελίδες της ιστορίας του εξωελλαδικού 
Ελληνισμού. 
 
Η παρουσίαση από τον κομματικό Τύπο 
 
Η δαιμονοποίηση των αντιπάλων του Στάλιν και ειδικά των τροτσκιστών εξαπλώθηκε 
σ' όλη τη Σοβιετική Ενωση μέσω των ειδησεογραφικών μέσων και ειδικά των 
κομματικών εφημερίδων. 
 
Μια τέτοια καθεστωτική σοβιετική εφημερίδα, που μελετήθηκε σε βάθος, ήταν η 
ελληνόγλωσση εφημερίδα «Κόκκινος Καπνάς» (δηλαδή: Κόκκινος Καπνεργάτης), 
που εκδιδόταν στο Σοχούμι του Καυκάσου για την ελληνική μειονότητα από το τοπικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα. Το περιεχόμενο της εφημερίδας, που αφορούσε τις εσωτερικές 
και διεθνείς ειδήσεις, καθώς και οι αναλύσεις που δημοσίευε ήταν πανομοιότυπες σ' 
όλο το σοβιετικό Τύπο. Ετσι, μέσω του «Κόκκινου Καπνά» έχουμε μια πλήρη εικόνα 
των χαρακτηριστικών όλων των σοβιετικών εντύπων εκείνης της εποχής. 
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Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα της εφημερίδας, ο μεγαλύτερος εχθρός του 
σοβιετικού μοντέλου ήταν ο Τρότσκι, ο τροτσκισμός και οι οπαδοί του. Να σημει-
ώσουμε ότι ο όρος «τροτσκισμός» εφευρέθηκε από τον Στάλιν στο πλαίσιο της 
εκστρατείας δυσφήμησης και ποινικοποίησης της πολιτικής δράσης του Τρότσκι και 
των οπαδών του. 
 
Η παρουσίαση του φαινομένου αυτού από την εφημερίδα ξέφευγε από τα όρια της 
έστω και σκληρής παρουσίασης μιας αντίπαλης άποψης και έπαιρνε το χαρακτήρα 
δαιμονολογικής προσέγγισης. Οι δυνάμεις του κακού είχαν πάρει τη μορφή των 
τροτσκιστών. Η πλειονότητα των πληροφοριών που δημοσίευε η εφημερίδα για τον 
τροτσκισμό αφορούσε αρνητικούς σχολιασμούς. 
 
Για παράδειγμα, αναφέρει ότι ο στρατάρχης Τουχατσέφσκι συνελήφθη γιατί 
συγκρότησε «στρατιωτικοφασιστική προδοτική συμμορία». Χαρακτηριστικές είναι οι 
πληροφορίες που δίνει ο «Κόκκινος Καπνάς» για τις εκκαθαρίσεις εντός της ελληνικής 
κοινότητας. Αναφέρει ότι τροτσκιστική ομάδα φοιτητών αποκαλύφθηκε και στην 
Ελληνική Παιδαγωγική Ακαδημία του Σοχούμι. Αναφέρει επίσης ότι η μεγαλύτερη 
«τροτσκιστική υπονομευτική» ομάδα που αποκαλύφθηκε στην Αμπχαζία το 1937 ήταν 
η προηγούμενη ηγετική (σταλινική) ομάδα της περιοχής αυτής. 
 
Οι Ν. Λακόπα, Μ. Τσαλμάζ, Μ. Λακόπα, Π. Ζαντάρια, Κ. Παρωτίδης, Κ. Σεμερτσίεφ 
και Φ. Αναστασιάδης κατηγορήθηκαν ότι «ήταν τροτσκιστές και εχθροί του λαού» 
που υπονόμευαν την κολεκτιβιστική πολιτική και τη Σοβιετική Ενωση. 
 
* Ο Βλάσης Αγτζίδης είναι διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας 
 
Υποθέσεις και κατηγορητήρια που κινήθηκαν στη σφαίρα του παραλόγου 
 
Του Χρήστου Κεφαλή 
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Από τον Στάλιν... τον καπηλευτή αυτό του σοσιαλιστικού ιδανικού, τον μικρόψυχο 

εξοντωτή των αντιπάλων του, έλειψε τραγικά και κάθε λογής ύψος και κάθε λογής 

ομορφιά... Στάθηκε ένας από εκείνους τους ευνοουμένους της Ιστορίας που 

ηδονίστηκαν να εξευτελίζουν τον άνθρωπο, να τον εξαναγκάζουν στην έσχατη 

δουλοπρέπεια, αυτοπεριφρόνηση και ταπείνωση.  

 

Αγγελος Τερζάκης 
 

 
Θα μπορούσε ο Μπουχάριν, ένας από τους ιδρυτές του σοβιετικού κράτους και 
επιφανέστερους μαρξιστές, να γίνει πράκτορας των ναζί; Θα μπορούσε τη μέρα να 
ομολογεί τερά-στια εγκλήματα που διέπραξε προς όφελός τους και το βράδυ, στο κελί 
της φυλακής του, να γράφει οξυδερκείς πολεμικές στη φασιστική ιδεολογία, όπως οι 
περιεχόμενες στο τελευταίο φιλοσοφικό του έργο, τα «Φιλοσοφικά Αραβουργήματα», 
γραμμένο λίγο καιρό πριν εκτελεστεί; Θα μπορούσε σχεδόν όλη η ηγεσία ενός κράτους 

να έχει στρατολογηθεί από τις γερμανικές και ιαπωνικές μυστικές υπηρεσίες και η 
ιστορική έρευνα να μην αποκαλύψει ποτέ ένα έγγραφο από τα αρχεία τους που να δίνει 
μια πληροφορία για έστω έναν από αυτούς, πώς στρατολογήθηκε, τι υπηρεσίες 
προσέφερε κ.ο.κ. 

Οι καταδικασθέντες σε θάνατο, στις 24 Αυγούστου 1936, α. Λεφ Κάμενεφ  
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Πρόκειται ολοφάνερα για υποθέσεις που κινούνται στη σφαίρα του παραλόγου, αυτού 
που με βάση τη λογική δεν μπορεί να συμβεί. Και όμως, το παράλογο έγινε κάποτε 
πιστευτό όχι μόνο στους κομμου-νιστές όλου του κόσμου, αλλά και σε σχετικά πλατιά 
στρώ-ματα της δυτικής κοινής γνώμης. 
 
Μακιαβελική σκηνοθεσία 
 
Οι Δίκες της Μόσχας παρέσυραν στο διάβα τους την κομματική ηγεσία του Οκτώβρη, 
την ηγεσία του Κόκκινου Στρατού, τα ανώτερα στρώματα του σοβιετικού κομματικού 
και κρατικού μηχανισμού και αμέτρητους άλλους αθώους. Σήμερα, 77 χρόνια μετά, 
αποτελεί κοινό τόπο πως επρόκειτο για μια μακιαβελική σκηνοθεσία του σταλινικού 
καθεστώτος. Είναι το ερώτημα πώς και γιατί συνέβη το παράλογο και πώς και γιατί 
έγινε πιστευτό που χρειάζεται κυρίως διερεύνηση. 
 
Μια σειρά από εξηγήσεις έχουν υποδειχθεί: το πάθος του Στάλιν για την εξουσία, που 
τον ώθησε να απαλλαγεί από όλους τους εσωκομματικούς του αντιπάλους· η ανάγκη 
να βρεθούν αποδιοπομπαίοι τράγοι για να δικαιολογηθούν οι αποτυχίες της 
σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην ΕΣΣΔ, αποτέλεσμα της βεβιασμένης κατάργησης 
της ΝΕΠ και της βίαιης κολεκτιβοποίησης· ο παρασιτικός χαρακτήρας της σταλινικής 
γραφειοκρατίας που δεν ανεχόταν αμφισβήτηση και θεωρούσε θανάσιμη απειλή για 
την κυριαρχία της κάθε ανεξάρτητη τάση στο Μπολσεβίκικο Κόμμα και στο σοβιετικό 
κράτος. 

β. Γκριγκόρι Ζινόβιεφ. Η εκτέλεσή τους έγινε την επόμενη ημέρα (φωτ. Αρχείο «Ε») 
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Αυτές οι ερμηνείες δίνουν μια σωστή αίσθηση των αιτίων της ιστορικής τραγωδίας 
που ορόσημό της στάθηκαν οι Δίκες της Μόσχας. Οσο για το δεύτερο ερώτημα, 
αναφορικά με την ικανότητα του παραλόγου να επιβληθεί, δύο σημεία μπορεί να 
επισημανθούν. Το πρώτο είναι η κληρονομιά της αμάθειας, πρόληψης, φανατισμού 
και ευπιστίας που αποτελεί το φορτίο αιώνων της ανθρωπότητας. Ανεξάρτητα πώς θα 
κριθεί η Οκτωβριανή Επανάσταση, είναι σαφές ότι το φορτίο αυτό ήταν πολύ βαρύ σε 
μια χώρα όπως η τσαρική Ρωσία και δεν δόθηκε ο χρόνος να μετακινηθεί. Και το 
δεύτερο, η εξουθενωτική ισχύς των μηχανισμών, όταν αυτονομούνται από τον έλεγχο 
της κοινωνίας. Η συνάρθρωση αυτών των δύο παραγόντων βρίσκεται πίσω όχι μόνο 
από την επιτυχία της σταλινικής προπαγάνδας, αλλά και το φαύλο κύκλο του 
ολοκληρωτισμού, της τυραννίας και του αίματος που εκπλήρωσε ο σταλινισμός. 
 
Οι «Αναμνήσεις» του Φίσερ 
 
Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για το θέμα προέρχονται από 
παράγοντες του κομμουνιστικού κινήματος που αρχικά είχαν αποδεχθεί τη σταλινική 
εκδοχή των γεγονότων, αλλά αναγνώρισαν αργότερα πως είχαν παραπλανηθεί. Ο 
Αυστριακός κομμουνιστής Ερνστ Φίσερ, στις «Αναμνήσεις» του (εκδ. Ηριδανός, σελ. 
467), υπογραμμίζει την ολοκληρωτική κίνηση που εγκαινίασε ο σταλινισμός, σε 
διάσταση με τους αρχικούς σοσιαλιστικούς σκοπούς: 
 
«Ο στόχος προφανώς δεν ήταν πια ο σοσιαλισμός, όπως τον είχαν σχεδιάσει ο Μαρξ 
κι επίσης ο Λένιν, αλλά η βιομηχανοποιημένη Σοβιετική Ενωση, μονολιθικό κράτος, 
μεγάλη δύναμη πρώτου βαθμού και ο Στάλιν εξυψωμένος σαν θεός, Αύγουστος με 
απεριόριστη εξουσία. Μαζί με τη δική του δύναμη όμως μεγάλωσε και η δύναμη του 
μηχανισμού, που έγινε αυτοσκοπός, και από τη στιγμή που μπήκε σε κίνηση για να 
οργανώσει ορθολογικά την τρομοκρατία, εκτροχιάστηκε ανώμαλα... άρχισε ν' αρπάζει 
ό,τι έβρισκε γύρω του με μεθοδική παραφροσύνη, κι έτσι, σαν δύναμη αυτόνομη, 
λειτουργούσε με την τυφλή παρόρμηση να μην ανέχεται τίποτ' άλλο από τον εαυτό 
του». 
 
Η καταγραφή Τερζάκη 
 
Από την άλλη, ο Αγγελος Τερζάκης, στοχαστικός παρατηρητής της Ιστορίας, θα 
σταθεί στην έλλειψη θετικής αξίας στον Στάλιν και τις σταλινικές πρακτικές: 
 
«Από τον Στάλιν... τον καπηλευτή αυτό του σοσιαλιστικού ιδανικού, τον μικρόψυχο 
εξοντωτή των αντιπάλων του, έλειψε τραγικά και κάθε λογής ύψος και κάθε λογής 
ομορφιά... Στάθηκε ένας από εκείνους τους ευνοουμένους της Ιστορίας που 
ηδονίστηκαν να εξευτελίζουν τον άνθρωπο, να τον εξαναγκάζουν στην έσχατη 
δουλοπρέπεια, αυτοπεριφρόνηση και ταπείνωση, για να διατρανώνουν έτσι, έμμεσα, 
την ανάπηρη υπεροχή τους. Και μόνο αυτό του το σύστημα θα ήταν αρκετό για να 
αποδείξει τη στειρότητά του» («Προσανατολισμός στον Αιώνα», σελ. 204-05). 
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Είναι άραγε ένας ιστορικός νόμος ότι οι επαναστάσεις τρώνε τα παιδιά τους; Κατόπιν 
όλων, κάτι παρόμοιο συνέβη στη Γαλλική Επανάσταση του 1789, με την καρατόμηση 
του Ροβεσπιέρου, του Σεν Ζιστ, του Νταντόν και πολλών άλλων ηγετών της. 
 
Οπωσδήποτε, όταν ένα φαινόμενο επαναλαμβάνεται δεν αποτελεί σύμπτωση. Οι 
επαναστάσεις, με τις βίαιες ανατροπές που επιφέρουν, προκαλούν κάθε λογής 
απρόβλεπτες αντικινήσεις. Οι κίνδυνοι αυτοί απασχόλησαν άλλωστε επιφανείς 
μαρξιστές, όπως οι Τρότσκι, Λούκατς, Λούξεμπουργκ, Λένιν κ.ά. 
 
Ωστόσο, θα ήταν παρακινδυνευμένο να εξαχθεί από δω ένα αναπόφευκτο αρνητικό 
πεπρωμένο των επαναστάσεων. Θετικά στοιχεία στην εμπειρία της ΕΣΣΔ, όπως ο 
αντιφασιστικός πόλεμος, η μερική αποσταλινοποίηση μετά το 1956 κ.λπ., προσφέρουν 
μια απόδειξη ότι οι ιστορικές διαψεύσεις δεν είναι μοιραίες. Είναι όμως πιθανές όταν 
οι επαναστάσεις ξεστρατίζουν, και αυτό πιστοποιούν τραγικά οι Δίκες της Μόσχας. 
 
* Ο Χρήστος Κεφαλής είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού 
«Μαρξιστική Σκέψη» 
 
Πηγή:.https://tvxs.gr/news/san-simera/30-ioylioy-1936-oi-dikes-tis-mosxas-kai-
oi-ekkathariseis-toy-stalin-0  

 
 

Παράθεμα 8 
 

Λέων Τρότσκι 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 

Λέων Τρότσκι 

 

Γενικές πληροφορίες 

https://tvxs.gr/news/san-simera/30-ioylioy-1936-oi-dikes-tis-mosxas-kai-oi-ekkathariseis-toy-stalin-0
https://tvxs.gr/news/san-simera/30-ioylioy-1936-oi-dikes-tis-mosxas-kai-oi-ekkathariseis-toy-stalin-0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trotsky_Portrait.jpg
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Όνομα στη 
μητρική γλώσσα 

Лев Давидович Троцкий (Ρωσικά) και Лейба Давидович 
Бронштейн (Ρωσικά)  

Γέννηση 26 Οκτωβρίουιουλ. / 7  Νοεμβρίου 1879γρηγ. Bereslavka 

Θάνατος 21  Αυγούστου 1940[1][2][3] ή 20  Αυγούστου 1940[4] Κογιοακάν 

Αιτία θανάτου εγκεφαλική αιμορραγία  

Συνθήκες 
θανάτου 

ανθρωποκτονία  

Τόπος ταφής Κογιοακάν  

Ψευδώνυμο Троцкий, Перо, Антид Ото, Л. Седов και Старик 

Χώρα 
πολιτογράφησης 

Ρωσική Αυτοκρατορία Σοβιετική Ρωσία 
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών Μεξικό 

Θρησκεία αθεϊσμός 

Ύψος 174 cm 

Εκπαίδευση και γλώσσες 

Ομιλούμενες 
γλώσσες 

Ρωσικά,Ουκρανικά,Γερμανικά,Αγγλικά 

Σπουδές Πανεπιστήμιο της Οδησσού 

Πληροφορίες ασχολίας 

Ιδιότητα 

πολιτικός[5] 

διπλωμάτης 
αυτοβιογράφος 
φιλόσοφος 
επαναστάτης 
στρατιωτικός[6] 

ιστορικός[7] 

δημοσιογράφος[8] 

Αξιοσημείωτο 
έργο 

τροτσκισμός  

Πολιτική τοποθέτηση 

Πολιτικό 
κόμμα/Κίνημα 

Ρωσικό Σοσιαλιστικό Δημοκρατικό Κόμμα των Εργαζομένων, 
Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης, Russian Social 
Democratic Labour Party (bolshevik) και Social Democratic Party 
of Switzerland 

Οικογένεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://www.wikidata.org/wiki/Q753652
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#cite_note-abc9457dcf728dd069b8ed5b2e1a86035cf2b679-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#cite_note-903b0e148da628c10187e918b66cd80ad1d4f58c-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#cite_note-bc51dc8ee1b7e4106462c472524373953815f724-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#cite_note-dbc1a8963b74a7479b4758e779b2a6c6df676eef-4
https://www.wikidata.org/wiki/Q661315
https://www.wikidata.org/wiki/Q1368943
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q661315
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q2305208
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B5%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q85300
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#cite_note-7b286093b6ec03c57e39b254d18edad34fd5115e-5
https://www.wikidata.org/wiki/Q193391
https://www.wikidata.org/wiki/Q18814623
https://www.wikidata.org/wiki/Q4964182
https://www.wikidata.org/wiki/Q3242115
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#cite_note-5687b4baffc7c9e65b40c100a426b210af54c6d2-6
https://www.wikidata.org/wiki/Q201788
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#cite_note-5320129e47a79a4dfbdd9cf845e6179334a782ff-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#cite_note-5908ac1c0166d8a4e759d98d6ad812b7c32e8cec-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://www.wikidata.org/wiki/Q1774814
https://www.wikidata.org/wiki/Q1774814
https://www.wikidata.org/wiki/Q303745
https://www.wikidata.org/wiki/Q303745
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Σύζυγος Natalia Sedova, Aleksandra Sokolovskaya 

Τέκνα Sergei Sedov, Zinaida Volkova, Lev Sedov 

Γονείς David Bronstein 

Αδέλφια Όλγα Καμένεβα, Semen Semkovski 

Στρατιωτική σταδιοδρομία 

Βαθμός/στρατός στρατηγός/Κόκκινος Στρατός 

Πόλεμοι/μάχες 
Ρωσικός Εμφύλιος Πόλεμος, Ρωσική Επανάσταση, Οκτωβριανή 
Επανάσταση και Πολωνό-Σοβιετικός Πόλεμος 

Αξιώματα και βραβεύσεις 

Αξίωμα 
Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης (1917–1918) 
Υπουργός Άμυνας της Σοβιετικής Ένωσης (1918–1925) 
μέλος της Συντακτικής Συνέλευσης της Ρωσίας το 1918 

Βραβεύσεις Τάγμα του Κόκκινου Λαβάρου  

Υπογραφή 

 

 
O Λεφ Νταβίντοβιτς Μπρονστέιν ή Λέων Τρότσκι (Лев Дави́дович Тро́цкий, 7 
Νοεμβρίου 1879 - 21 Αυγούστου 1940) ήταν Μπολσεβίκος επαναστάτης και 
θεωρητικός του Μαρξισμού. Ήταν πολιτικός του οποίου λαμβανόταν σοβαρά η άποψη 
στα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο διετέλεσε Κομισσάριος 
(υπουργός) Εξωτερικών αμέσως μετά την επανάσταση και στη συνέχεια, στα χρόνια 
της Αντεπανάστασης, ίδρυσε τον Κόκκινο Στρατό και επιτέλεσε Κομισσάριος 
Πολέμου.  
 
Μετά το θάνατο του Βλαντίμιρ Λένιν διαγράφηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 
λόγω της ισχυρής διαφωνίας του στην πολιτική που εφάρμοζε ο Ιωσήφ Στάλιν. Για τον 
ίδιο λόγο, εξορίστηκε από την Σοβιετική Ένωση και τελικά δολοφονήθηκε στο Μεξικό 
από τον Ισπανό πράκτορα των Σοβιετικών, Ραμόν Μερκαντέρ. Οι ιδέες του Τρότσκι 
αποτελούν την βάση του Τροτσκισμού, αριστερού ρεύματος το οποίο αντιτίθεται στον 
Σταλινισμό και τον Μαο΄ι΄σμό.  
 
Πίνακας περιεχομένων 
 
1 Πριν την επανάσταση του 1917  
1.1 Παιδικά χρόνια 
1.2 Πολιτική δραστηριότητα και εξορία 
1.3 Πρώτη μετανάστευση και δεύτερος γάμος (1902-1903) 
1.4 Ρήξη με τον Λένιν (1903-1904) 

https://www.wikidata.org/wiki/Q262376
https://www.wikidata.org/wiki/Q270084
https://www.wikidata.org/wiki/Q1456019
https://www.wikidata.org/wiki/Q529934
https://www.wikidata.org/wiki/Q543149
https://www.wikidata.org/wiki/Q58419633
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CE%B3%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B2%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q4415594
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF-%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://www.wikidata.org/wiki/Q1959942
https://www.wikidata.org/wiki/Q2367317
https://www.wikidata.org/wiki/Q27491113
https://www.wikidata.org/wiki/Q337463
https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1879
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1940
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BF%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Πριν_την_επανάσταση_του_1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Παιδικά_χρόνια
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Πολιτική_δραστηριότητα_και_εξορία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Πρώτη_μετανάστευση_και_δεύτερος_γάμος_(1902-1903)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Ρήξη_με_τον_Λένιν_(1903-1904)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leon_Trotsky_Signature.svg
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1.6 Δεύτερη μετανάστευση (1907-1914) 
1.7 Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1917) 
1.8 Ρωσική Επανάσταση 
2 Μετεπαναστατική περίοδος  
2.1 Εξορία και δολοφονία 
3 Ο Τρότσκι στην τέχνη 
4 Υποσημειώσεις 
5 Έργα του Τρότσκι στα νέα ελληνικά 
 
Πριν την επανάσταση του 1917 
 
Παιδικά χρόνια 
 

Ο Τρότσκι γεννήθηκε στο μικρό χωριό Γιάνοφκα της 
Ουκρανίας, στις 7 Νοεμβρίου 1879. Ήταν το πέμπτο παιδί 
του εύπορου, αλλά αμόρφωτου, Εβραίου αγρότη Νταβίντ 
Λεόντιεβιτς Μπρονστέιν και της συζύγου του Άννας 
Μπρονστέιν. Ονομάστηκε Λεφ Νταβίντοβιτς Μπρον-
στέιν από ένα θείο του ο οποίος αργότερα τον ίδιο μήνα 
προσπάθησε να ανατινάξει αμαξοστοιχία του Βασιλικού 
Σιδηροδρόμου. Αν και η οικογένεια του ήταν Εβραϊκής 
καταγωγής, δεν ήταν θρησκευόμενη, γι' αυτό δεν 
μιλούσαν τη γλώσσα Γίντις στο σπίτι αλλά Ρωσικά και 
Ουκρανικά. Η Όλγα, αδελφή του Τρότσκι, παντρεύτηκε 
το ισχυρό στέλεχος των Μπολσεβίκων, Λεβ Κάμενεφ.  

Στην ηλικία των 9 ετών, ο Μπρονστέιν (Τρότσκι) στάλθηκε στην Οδησσό από τον 
πατέρα του για να μορφωθεί. Αν και καλός μαθητής, έδειξε τις επαναστατικές του 
τάσεις από μικρός και οργάνωσε παράσταση διαμαρτυρίας εναντίον κάποιου όχι και 
τόσο δημοφιλούς καθηγητή της 2ας τάξης. Εντούτοις, η πρώτη φορά που συμμετείχε 
ενεργά στην πολιτική ήταν όταν μετακόμισε στο Νικολάγιεφ το 1896, για να τελειώσει 
τις σπουδές του.  
 
Πολιτική δραστηριότητα και εξορία 
 

Τμήμα μιας σειράς λημμάτων 

Κομμουνισμός 

Ο 8χρονος Λέων 
Τρότσκι, 1888 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Η_επανάσταση_του_1905_και_η_δίκη_του_1906
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Δεύτερη_μετανάστευση_(1907-1914)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Πρώτος_Παγκόσμιος_Πόλεμος_(1914-1917)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Ρωσική_Επανάσταση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Μετεπαναστατική_περίοδος
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Εξορία_και_δολοφονία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Ο_Τρότσκι_στην_τέχνη
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Υποσημειώσεις
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#Έργα_του_Τρότσκι_στα_νέα_ελληνικά
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1879
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B2_%CE%9A%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Έννοιες[εμφάνιση] 

Πτυχές[εμφάνιση] 

Παραλλαγές[εμφάνιση] 

Διεθνείς[εμφάνιση] 

Πρόσωπα[εμφάνιση] 

Σχετικά θέματα[εμφάνιση] 

Κομμουνισμός  

 
Μόλις μετακόμισε στο Νικολάγιεφ, επηρεάστηκε από το κίνημα των Ναρόντνικων 
αλλά στη συνέχεια γνώρισε τον Μαρξισμό, τον οποίο και ασπάστηκε. Τον 
απασχολούσε  περισσότερο  το  δίκαιο  του απλού εργάτη παρά να αποφοιτήσει από 
τη σχολή μαθηματικών στην οποία σπούδαζε. Βοήθησε στην ίδρυση της Εργατικής 
Ένωσης Νότιων Ρώσων στο Νικολάγιεφ, το 1897. Χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο 
"Λβοφ" έγραφε και τύπωνε επαναστατικές μπροσούρες και προκηρύξεις τις οποίες 
μοίραζε σε βιομηχανικούς εργάτες και φοιτητές.  
 
Τον Ιανουάριο του 1898, πάνω από 200 μέλη της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου και 
του Μπρονστέιν, συνελήφθησαν και ο Μπρονστέιν πέρασε 2 χρόνια στη φυλακή 
περιμένοντας τη δίκη του. Δύο μήνες μετά τη σύλληψή του, έγινε το πρώτο συνέδριο 
του Ρωσικού Εργατικού Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος (RSDLP). Από 
εκείνο το σημείο, ο Μπρονστέιν θεωρούσε τον εαυτό του μέλος του κόμματος. Στη 
φυλακή παντρεύτηκε τη μαρξίστρια Αλεξάντρα Σοκολόφσκαγια και μελέτησε 
φιλοσοφία. Το 1900, του επιβλήθηκε ποινή εξορίας 4 χρόνων στο Ιρκούτσκ της 
Σιβηρίας, όπου πήγε μαζί με την Αλεξάντρα η οποία γέννησε τις πρώτες του δύο κόρες, 
τις Νίνα Νέβελσον και Ζινάιντα Βόλκοβα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1898
https://el.wikipedia.org/wiki/RSDLP
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B2%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hammer_and_Sickle_in_Perspective.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_star.svg
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Στη Σιβηρία ο Μπρονστέιν αντιλήφθηκε τις διαφορές που υπήρχαν μέσα στο κόμμα. 
Μερικοί σοσιαλδημοκράτες, γνωστοί ως "οικονομιστές", υποστήριζαν ότι το κόμμα 
πρέπει να εστιάσει την προσοχή του στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του 
εργάτη. Οι υπόλοιποι -επηρεαζόμενοι από την εφημερίδα Ίσκρα που τυπωνόταν στο 
Λονδίνο- υποστήριζαν ότι πρέπει να καταργηθεί η μοναρχία και, για να γίνει αυτό, 
χρειαζόταν ένα καλά οργανωμένο, πειθαρχημένο, επαναστατικό κόμμα. Ο 
Μπρονστέιν πίστευε ότι η θέση της Ίσκρα ήταν και η σωστή.  
 
Πρώτη μετανάστευση και δεύτερος γάμος (1902-1903) 
 
Το 1902, πλαστογραφώντας ένα διαβατήριο με το όνομα Λέων Τρότσκι (όνομα που 
δημιούργησε ο ίδιος και το οποίο καθιερώθηκε ως το επαναστατικό του ψευδώνυμο), 
δραπέτευσε από τη Σιβηρία και κατέληξε στο Λονδίνο. Εκεί συνάντησε τους Γκεόργκι 
Πλεχάνωφ, Βλαντιμίρ Λένιν, Γιούλι Μάρτωφ και άλλους συντάκτες της Ίσκρα. Με το 
ψευδώνυμο (Перо) Pero (πένα) έγινε ένας από τους κορυφαίους συντάκτες της Ίσκρα.  
 
Οι έξι εκδότες της Ίσκρα, εκτός του Τρότσκι (ο οποίος δεν το γνώριζε καν), ήταν 
χωρισμένοι στην "παλιά φρουρά" του Πλεχάνωφ και στην "νέα φρουρά" του Λένιν και 
του Μάρτωφ. Οι υποστηρικτές του Πλεχάνωφ ήταν 40-50 χρονών και είχαν κλείσει 
ήδη 20 χρόνια εξορίας μαζί, ενώ η νέα φρουρά αποτελείτο από 30ρηδες που μόλις 
ήρθαν από τη Ρωσία. Ο Λένιν, που προσπαθούσε να εγκαθιδρύσει μια μόνιμη 
πλειοψηφία απέναντι στις θέσεις Πλεχάνωφ, μέσα στην Ίσκρα, περίμενε τον 23χρονο 
Τρότσκι να ενταχθεί στη "νέα φρουρά", γι' αυτό το Μάρτη του 1903 έγραψε:  
 
Προτείνω σε όλα τα μέλη της συντακτικής επιτροπής να ψηφίσουν για την εισαγωγή του 
Pero ως κανονικού μέλους της επιτροπής.[...] Χρειαζόμαστε πάρα πολύ ένα έβδομο 
μέλος όχι μόνο για θέματα ψηφοφορίας (το έξι είναι ζυγός αριθμός) αλλά και για 
ενίσχυση των δυνάμεών μας. Ο Pero συνεισφέρει σε όλα τα θέματα για αρκετούς μήνες 
τώρα, δουλεύει με πολύ ζήλο για την Ίσκρα και κάνει και αρκετές διαλέξεις (στις οποίες 
είναι πολύ καλός). Στον τομέα των άρθρων και σημειώσεων της ημέρας, δεν θα είναι 
απλά χρήσιμος μα απολύτως απαραίτητος. Αναμφισβήτητα είναι άνθρωπος με σπάνιες 
ικανότητες, έχει πεποιθήσεις και ενεργητικότητα και θα πάει πολύ μπροστά.  
 
Επειδή ο Πλεχάνωφ εναντιωνόταν σε αυτή την πρόταση, ο Τρότσκι δεν έγινε κανονικό 
μέλος της συντακτικής επιτροπής μα από εκείνο το σημείο και μετά συμμετείχε στις 
συζητήσεις με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Έτσι κέρδισε την έχθρα του Πλεχάνωφ.  
 
Στα τέλη του 1902 ο Τρότσκι γνώρισε τη Ναταλία Σέντοβα η οποία το 1903 έγινε η 
δεύτερη γυναίκα του. Μ' αυτήν απόκτησε δύο παιδιά, τον Λέων Σέντωφ και τον 
Σεργκέι Σέντωφ. Με την πρώτη του γυναίκα  ο  Τρότσκι  διατήρησε  μια  φιλική  σχέση 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B2%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86
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 μέχρι το 1935, όταν η Αλεξάντρα εξαφανίστηκε κατά την διάρκεια των "Μεγάλων 
Εκκαθαρίσεων".  
 
Ρήξη με τον Λένιν (1903-1904) 
 
Εν τω μεταξύ, η Ίσκρα, μετά από μια περίοδο καταπίεσης από τη μυστική αστυνομία, 
αλλά και ενδοκομματικής σύγχυσης που ακολούθησε το πρώτο συνέδριο, κατάφερε 
να συγκαλέσει το δεύτερο συνέδριο του κόμματος, στο Λονδίνο, τον Αύγουστο του 
1903. Στο συνέδριο ήταν παρών και ο Τρότσκι, μαζί με τους άλλους εκδότες της 
Ίσκρα. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο να καταψηφίσουν την θέση των 
"οικονομιστών", όπως και έγινε.  
 
Λίγο καιρό μετά το συνέδριο οι υποστηρικτές της θέσης της Ίσκρα απροσδόκητα 
χωρίστηκαν σε δύο φράξιες (ομάδες). Οι υποστηρικτές του Λένιν ονομάστηκαν 
Μπολσεβίκοι και υποστήριζαν την δημιουργία ενός κόμματος μικρού αλλά πολύ καλά 
οργανωμένου. Ενώ αντίθετα οι Μενσεβίκοι, υποστηρικτές του Μαρτώφ, υποστήριζαν 
τη δημιουργία ενός κόμματος μεγαλύτερου και πιο λίγο πειθαρχημένου. Ο Τρότσκι 
όπως και οι περισσότεροι εκδότες της Ίσκρα τάχτηκαν υπέρ των Μενσεβίκων και του 
Μάρτωφ, ενώ ο Πλεχάνωφ υποστήριξε το Λένιν και τους Μπολσεβίκους.  
 
Οι δυο φράξιες βρίσκονταν σε ρευστή κατάσταση κατά το 1903-1904, αφού αρκετοί 
άλλαζαν άποψη και, ταυτόχρονα, και φράξια. O Πλεχάνωφ εγκατέλειψε τους 
Μπολσεβίκους, και ο Τρότσκι εγκατέλειψε τους Μενσεβίκους το 1904 αφού ήθελαν 
να συνεργαστούν με τους Φιλελεύθερους και  ταυτόχρονα  αρνούνταν  την  συνεργασία 
με τους Μπολσεβίκους. Από τότε μέχρι το 1917 ο Τρότσκι αυτοαποκαλείται "μη-
ενεργός σοσιαλιστής δημοκράτης".  
 
Παρεμβαίνοντας στους Μπολσεβίκους, προσπαθούσε να δημιουργήσει φράξια μέσα 
στο κόμμα και αυτό τον οδήγησε σε προσωπικές συγκρούσεις με τον Λένιν και άλλα 
στελέχη του κόμματος. Αργότερα ο Τρότσκι παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος που 
διαφωνούσε με τον Λένιν για τις θέσεις του κόμματος. Σε αυτό το χρονικό διάστημα 
άρχισε να αναπτύσσει τη θεωρία του της Διαρκούς Επανάστασης, η οποία τον οδήγησε 
σε στενή συνεργασία με τον Αλεξάντερ Πάρβους (1904-1907).  
 
Η επανάσταση του 1905 και η δίκη του 1906 
 
Μετά από τα γεγονότα της "Ματωμένης Κυριακής" (1905), ο Τρότσκι γύρισε μυστικά 
πίσω στη Ρωσία. Στην αρχή έγραφε προκηρύξεις σε ένα υπόγειο τυπογραφείο στο 
Κίεβο, αλλά σύντομα μετακινήθηκε  στην  πρωτεύουσα,  την  Αγία  Πετρούπολη.  Εκεί 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%B5%CE%B2%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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 εργαζόταν και με τους Μπολσεβίκους και με τους Μενσεβίκους και κατάφερε να 
επηρεάσει τους Μενσεβίκους να πάρουν πιο ριζοσπαστικές κατευθύνσεις. Τον Μάιο 
όμως προδόθηκαν οι Μενσεβίκοι από ένα μυστικό πράκτορα και ο Τρότσκι 
αναγκάστηκε να πάει στη γειτονική Φινλανδία. Εκεί, μαζί με τον Αλεξάντερ Πάρβους, 
προσπάθησαν να διατυπώσουν τη θεωρία της Διαρκούς Επανάστασης. Τον Οκτώβρη, 
μια γενική απεργία σε όλη τη Ρωσία έκανε εφικτή την επιστροφή τους στην 
Πετρούπολη. 
  
Μόλις επέστρεψαν, ανέλαβαν τη Ρωσική Εφημερίδα και αύξησαν την κυκλοφορία της 
σε 500.000 φύλλα. Ο Τρότσκι ήταν επίσης συνιδρυτής του «Начало» Nachalo (το 
Ξεκίνημα) που στη συνέχεια ήταν πολύ επιτυχημένο.  
 
Ταυτόχρονα, οι Μενσεβίκοι δημιούργησαν μια εκλεγμένη πολυκομματική 
επαναστατική επιτροπή. Αυτό ήταν το πρώτο σοβιέτ. Με την επιστροφή του Τρότσκι 
στην Πετρούπολη, το σοβιέτ (επιτροπή) λειτουργούσε κανονικά με τον Κρυστάλιωφ-
Νόσαρ να ηγείται και να είναι και πολύ δημοφιλής, παρ' όλη την αρχική εναντίωση 
των Μπολσεβίκων. Ο Τρότσκι μπήκε αμέσως στο σοβιέτ με το όνομα Γιανόφσκι (από 
το χωριό του, Γιάνοφκα) και εκλέχθηκε αντιπρόεδρος. Έκανε πολύ σημαντική δουλειά 
μέσα σε αυτό και, μετά τη σύλληψη του Κρυστάλιωφ, εκλέχτηκε πρόεδρος. Στις 2 
Δεκεμβρίου το σοβιέτ έστειλε προκήρυξη που απευθυνόταν στην Τσαρική κυβέρνηση 
και τους υποστηρικτές της, και μεταξύ άλλων ανέφερε:  
 
Η απολυταρχία ποτέ δεν υποστηρίχτηκε από τον λαό και ποτέ δεν της δόθηκε κανένα 
δικαίωμα να κυβερνά. Γι' αυτό αποφασίσαμε να μην επιτρέψουμε την εξόφληση των 
δανείων που έγιναν από την Τσαρική κυβέρνηση, όταν ανοιχτά ενεπλάκη σε πόλεμο με 
όλο το λαό.  
 
Την επόμενη μέρα, 3 Δεκεμβρίου το σοβιέτ περικυκλώθηκε από στρατιώτες πιστούς 
στον Τσάρο και οι εκπρόσωποι του σοβιέτ συνελήφθησαν.  
 
Ο Τρότσκι και άλλοι σοβιετικοί ηγέτες οδηγήθηκαν σε δίκη και κατηγορήθηκαν ότι 
υποστήριζαν ένοπλη επανάσταση. Στην δίκη ο Τρότσκι έκανε μια από τις καλύτερες 
του ομιλίες και επιβεβαίωσε τη φήμη που είχε ως πολύ καλός ρήτορας. Καταδικάστηκε 
και πάλι σε εξορία.  
 
Δεύτερη μετανάστευση (1907-1914) 
 
Τον Ιανουάριο του 1907 στο δρόμο προς τη Σιβηρία ο Τρότσκι κατάφερε να 
δραπετεύσει και να επιστρέψει στο Λονδίνο όπου γινόταν το 5ο συνέδριο του Ρωσικού 
Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος των Εργαζομένων (ΡΣΔΚΕ). Στη συνέχεια, 
τον Οκτώβρη, μετακινήθηκε στη Βιέννη,  όπου  και  εκεί  παρενέβαινε  στο  Αυστριακό  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%AD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
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Σοσιαλιστικό Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς και στο Γερμανικό, για τα επόμενα 7 
χρόνια.  
 
Ήταν στη Βιέννη που ο Τρότσκι γνώρισε τον Αδόλφο Αμπράμοβιτς Γιόφφε (Adolph 
Joffe), ο οποίος έγινε πολύ καλός του φίλος για τα επόμενα 20 χρόνια. Ο Γιόφφε ήταν 
αυτός που εισήγαγε τον Τρότσκι στην ψυχανάλυση. Τον Οκτώβρη του 1908, μαζί με 
τον Γιόφφε, τον Matvey Skobelev, και τον Victor Kopp, τύπωσε για πρώτη φορά την 
δεκαπενθήμερη εφημερίδα "Pravda" (Αλήθεια), η οποία ήταν γραμμένη στα Ρωσικά 
και απευθυνόταν στους Ρώσους εργάτες. Στην συνέχεια τα αντίτυπα μεταφέρθηκαν 
λαθραία στη Ρωσία. Η εφημερίδα έγινε αρκετά δημοφιλής και ένας από τους λόγους 
ήταν ότι δεν ασχολούνταν με τις φράξιες που είχαν δημιουργηθεί μέσα στο κόμμα. 
Όταν στο Παρίσι, τον Γενάρη του 1910, κομμάτια από τους Μενσεβίκους και τους 
Μπολσεβίκους προσπάθησαν για την επανένωση των δύο φραξιών μέσα στο ΡΣΔΚΕ, 
η Pravda ανακηρύχθηκε σε επίσημο όργανο του κόμματος και άρχισε να 
χρηματοδοτείται από αυτό. Ο γαμπρός του Τρότσκι, Λεβ Καμένεφ, μπήκε από τους 
Μπολσεβίκους στην εκδοτική επιτροπή της εφημερίδας. Όταν όμως οι προσπάθειες 
αυτές δεν απέδωσαν καρπούς, ο Καμένεφ αποχώρησε από εκδότης σε κλίμα αμοιβαίων 
αλληλοκατηγοριών. Ο Τρότσκι όμως συνέχισε να τυπώνει την εφημερίδα για ακόμα 2 
χρόνια, έως ότου έκλεισε οριστικά τον Απρίλη του 1912.  
 
Όταν, στις 22 Απριλίου στην Πετρούπολη, οι Μπολσεβίκοι δημιούργησαν εφημερίδα 
απευθυνόμενη στο νέο εργάτη, ονόμασαν και αυτή την εφημερίδα Pravda. Η δεύτερη 
Πράβδα δεν βοήθησε και πολύ στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και γι' αυτό ο 
Τρότσκι, σκεπτόμενος το σφετερισμό του ονόματος της παλιάς τους εφημερίδας, 
έγραψε ένα γράμμα προς τον Μενσεβίκο ηγέτη Νικολάι Κχάιτζε, αποδοκιμάζοντας 
τον Λένιν και τους Μπολσεβίκους. Αργότερα, το 1924, οι εχθροί του Τρότσκι 
χρησιμοποίησαν το περιεχόμενο αυτής της επιστολής, ως αποδεικτικό στοιχείο ότι ο 
Τρότσκι ήταν εχθρός του Λένιν.  
 
Αυτή ήταν περίοδος ισχυρής έντασης μέσα στο κόμμα και οδήγησε τον Τρότσκι και 
τους Μενσεβίκους, Μπολσεβίκους σε έντονες διαμάχες. Η πιο σημαντική διαφωνία 
που είχαν Τρότσκι και Μενσεβίκοι απέναντι στον Λένιν ήταν το θέμα των ένοπλων 
ληστειών διάφορων τράπεζων και εταιριών, τις οποίες έκαναν οι Μπολσεβίκοι προς 
όφελος του κόμματος. Παρόλο που αυτό απαγορεύτηκε στο 5ο συνέδριο, οι 
Μπολσεβίκοι δεν σταμάτησαν τη δράση τους.  
 
Το Γενάρη του 1912 η πλειοψηφία της φράξιας των Μπολσεβίκων, οδηγούμενη από 
τον Λένιν και μερικούς Μενσεβίκους, διοργάνωσε συνέδριο στην Πράγα και διέγραψε 
τους αντιπάλους της από το κόμμα. Απαντώντας  σ'  αυτό  ο  Τρότσκι  διοργάνωσε  ένα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/1912
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B1
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"συνασπιστικό συνέδριο" για όλες τις φράξιες του ΡΣΔΚΕ στη Βιέννη, τον Αύγουστο 
του 1912. Η προσπάθεια του κατέληξε σε αποτυχία.  
 
Ταυτόχρονα στη Βιέννη ο Τρότσκι συνέχιζε να γράφει άρθρα σε ριζοσπαστικές 
ουκρανικές και ρωσικές εφημερίδες όπως την Kievskaya Mysl χρησιμοποιώντας πολλά 
ψευδώνυμα, αλλά κυρίως το Antid Oto. Τον Σεπτέμβρη του 1912 στάλθηκε από την 
Kievskaya Mysl στα Βαλκάνια, ως πολεμικός ανταποκριτής της εφημερίδας, για τους 
Βαλκανικούς πολέμους. Εκεί έγινε καλός φίλος με τον Christian Rakovsky, αργότερα 
ηγετικό πολιτικό στέλεχος της Σοβιετικής Ρωσίας, αλλά και σύμμαχο του Τρότσκι στο 
Σοβιετικό Κομμουνιστικό κόμμα.  
 
Τον Αύγουστο του 1914, στα πρόθυρα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τρότσκι 
αναγκάζεται να φύγει από τη Βιέννη και να κατευθυνθεί προς την ουδέτερη Ελβετία 
γιατί οι Αυστροούγγροι κήρυξαν πόλεμο στη Ρωσική αυτοκρατορία και αν έμενε εκεί 
κινδύνευε να συλληφθεί.  
 
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1917) 
 
To ξέσπασμα του 1ου ΠΠ έφερε μια ξαφνική ευθυγράμμιση στις θέσεις μέσα στο 
ΡΣΔΚΕ καθώς και σε άλλα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά δημοκρατικά κόμματα, όσον 
αφορά τον πόλεμο, την επανάσταση, τον πασιφισμό και το διεθνισμό. Στο ΡΣΔΚΕ, ο 
Λένιν, ο Τρότσκι και ο Μαρτώφ υποστήριζαν αρκετές διεθνιστικές αντιπολεμικές 
θέσεις, ενώ ο Πλεχάνωφ και άλλοι Σοσιαλδημοκράτες (Μενσεβίκοι καθώς και 
Μπολσεβίκοι) υποστήριζαν τη Ρωσική κυβέρνηση, ως ένα βαθμό.  
 
Ενώ βρισκόταν στην Ελβετία, ο Τρότσκι, ως συνήθως, παρενέβαινε στο Ελβετικό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα παρακινώντας το να δεχτεί τη διεθνιστική τάση και ταυτόχρονα 
έγραφε ένα αντιπολεμικό βιβλίο, το "Ο πόλεμος και η Διεθνής". Ουσιαστικά στο 
βιβλίο αυτό διατύπωνε την ένστασή του στις προπολεμικές θέσεις των ευρωπαϊκών 
σοσιαλιστικών κομμάτων, και κυρίως του γερμανικού.  
 

Στη συνέχεια, σαν πολεμικός ανταποκριτής της 
Kievskaya Mysl, μετακινήθηκε στη Γαλλία, τον 
Νοέμβρη του 1914. Το Γενάρη του 1915 άρχισε να 
τυπώνει στο Παρίσι (στην αρχή μαζί με τον Μαρτώφ, 
που στη συνέχεια αποχώρησε όταν η εφημερίδα 
κινήθηκε προς τα αριστερά) τη σοσιαλιστική 
διεθνιστική εφημερίδα Nashe Slovo (Ο Λόγος μας). 
Υιοθέτησε το τσιτάτο "Ειρήνη χωρίς αποζημιώσεις ή 
κατακτήσεις, ειρήνη χωρίς κατακτητές ή 
κατακτημένους" που δεν πήγαινε όσο μακριά πήγαινε 
ο Λένιν που επιθυμούσε την ήττα της Ρωσίας στον 
πόλεμο και την οριστική απόσχιση από τη 2η Διεθνή.  

Ο Λέων Τρότσκι με την κόρη 
του Νίνα στη Γαλλία, 1915 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Ο Τρότσκι συμμετείχε στο αντιπολεμικό συνέδριο του Zimmerwald, που διοργάνωσαν 
σοσιαλιστές το Σεπτέμβρη του 1915, και πρότεινε μια μέση λύση ανάμεσα σ' αυτούς 
που όπως ο Μαρτώφ ήθελαν να μείνουν στην 2η Διεθνή και δεν δέχονταν κουβέντα γι' 
αυτό, αλλά και σ' αυτούς, όπως ο Λένιν, που ήθελαν να διασπαστούν από τη 2η και να 
δημιουργήσουν μια 3η Διεθνή. Στο συνέδριο τελικά αποφασίστηκε η μέση λύση που 
πρότεινε ο Τρότσκι. Ο Λένιν, αν και στην αρχή ήταν αντίθετος με αυτή την πρόταση, 
στην συνέχεια την ψήφισε για να αποφευχθεί η διάσπαση των "αντιπολεμικών" 
σοσιαλιστών.  
 
Το Σεπτέμβριο του 1916 ο Τρότσκι απελάθηκε από την Γαλλία στην Ισπανία, εξαιτίας 
τον αντιπολεμικών του δραστηριοτήτων. Ούτε οι ισπανικές αρχές τον δέχτηκαν και 
τον απέλασαν και αυτές με την σειρά τους στις ΗΠΑ, στις 25 Δεκεμβρίου 1916. 
Κατέφθασε στη Νέα Υόρκη τις 13 του Γενάρη του 1917, όπου άρχισε να γράφει άρθρα 
στην τοπική ρωσόφωνη σοσιαλιστική εφημερίδα Novy Mir και να δίνει ομιλίες σε 
Ρώσους μετανάστες.  
 
Ρωσική Επανάσταση 
 
Ο Τρότσκι ζούσε στη Νέα Υόρκη όταν ξέσπασε η επανάσταση του Φεβρουαρίου του 
1917 που ανέτρεψε τον Τσάρο Νικόλαο Β'. Εγκατέλειψε τη Νέα Υόρκη στις 27 
Μαρτίου, αλλά τελικά έφτασε στη Ρωσία στις 4 Μαΐου 1917, επειδή το καράβι στο 
οποίο ήταν επιβάτης ανασχέθηκε από Βρετανούς και έμεινε στη Νέα Σκωτία μέχρι τις 
29 Απριλίου 
 

Όταν επέστρεψε κατανόησε ότι συμφωνούσε 
ουσιαστικά με τους Μπολσεβίκους.  
 
Μετεπαναστατική περίοδος 
 
Μετά την έκρηξη της Φεβρουαριανής 
Επανάστασης του 1917 επέστρεψε στη Ρωσία 
και παρά τις διαφωνίες του με τον Λένιν, 
εντάχθηκε στους «Μπολσεβίκους» κι έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στη διάρκεια της Οκτωβριανής 
Επανάστασης τον ίδιο χρόνο και την ανάληψη 
της εξουσίας από τους κομουνιστές. Το πρώτο 
πόστο που ανέλαβε ήταν αυτό του κομισάριου 
επί των Εξωτερικών και διαπραγματεύτηκε την 
έξοδο της Ρωσίας από τον πόλεμο και τη σύναψη 
ειρήνης με τη Γερμανία το 1918 («Συνθήκη του 
Μπρεστ Λιτόφσκ»).  

Η αφίσα κυκλοφόρησε το 1920, 
κατά τη διάρκεια του πολέμου 

εναντίον της Πολωνίας  

https://el.wikipedia.org/wiki/1916
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
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Κατά τη διάρκεια του Ρωσικού Εμφύλιου Πολέμου (1917-1922) διετέλεσε κομισάριος 
του Πολέμου και δημιούργησε τον Κόκκινο Στρατό, ο οποίος συνετέλεσε στη 
συντριβή των «Λευκών» αντεπαναστατών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη στερέωση 
του νέου καθεστώτος. Ο Τρότσκι απέκτησε αίγλη και προβαλλόταν ως διάδοχος του 
Λένιν, όμως η πνευματική του ανωτερότητα και υπεροψία, καθώς και η εβραϊκή του 
καταγωγή λειτούργησαν εναντίον του. Έχοντας λιγοστούς φίλους στο μηχανισμό του 
κόμματος, έγινε εύκολη λεία για τον μηχανορράφο Στάλιν, ο οποίος μετά τον πρόωρο 
θάνατο του Λένιν (21 Ιανουαρίου 1924) ανέλαβε τα ηνία της Σοβιετικής Ένωσης.  
 
Εξορία και δολοφονία 
 
Ο Τρότσκι και οι κύριοι συνεργάτες του εξορίστηκαν, τον Ιανουάριο του 1928, σε 
απομακρυσμένες περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στην Άλμα-
Ατα (τώρα Αλμάτι στο Καζακστάν) και τον Ιανουάριο του 1929 εκδιώχθηκε οριστικά 
από τη χώρα. Αρχικά έγινε δεκτός από την τουρκική κυβέρνηση, η οποία τον 
εγκατέστησε στο νησί της Πριγκήπου. Εκεί ο Τρότσκι ασχολήθηκε εντατικά με τη 
συγγραφή, ολοκληρώνοντας τα βιβλία με την αυτοβιογραφία του και την εξιστόρηση 
της Ρωσικής Επανάστασης. Το 1933, εξασφάλισε άδεια διαμονής στη Γαλλία. Με την 
επικράτηση του Χίτλερ στη Γερμανία, ο Τρότσκι εγκατέλειψε την ιδέα της 
αναμόρφωσης της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Κομιντέρν) και έκανε έκκληση για τη 
συγκρότηση της Δ' Κομμουνιστικής Διεθνούς, η οποία θα αποτελούνταν από 
επαναστατικά κόμματα που θα ίδρυαν οι οπαδοί του. Τελικά  η  Δ' Διεθνής απέτυχε  
να γίνει κάτι περισσότερο από μια σκιώδης οργάνωση, αν και το 1938, στη Γαλλία, 
συγκλήθηκε ένα μικρό ιδρυτικό συνέδριο.[9]  
 
Το 1935, ο Τρότσκι υποχρεώθηκε να εγκατασταθεί στη Νορβηγία. Το 1936, κάτω από 
τη σοβιετική πίεση, αναγκάστηκε να φύγει και πάλι, αυτή τη φορά στο Coyoacán του 
Μεξικού. Στις μεγάλες δίκες της Μόσχας το 1936-1938, όπου δικάστηκαν για 
προδοσία σημαντικά στελέχη της Ρωσικής Επανάστασης, ο Τρότσκι καταδικάστηκε 
(ερήμην) ως ο κύριος συνωμότης, κατηγορία που αποδείχτηκε αργότερα ψευδής.[9]  
 
Ο Τρότσκι έγινε στόχος δύο αποπειρών δολοφονίας, πιθανά από πράκτορες του Ιωσήφ 
Στάλιν. Η πρώτη έγινε με πολυβολισμό του σπιτιού του και ήταν ανεπιτυχής. Η 
δεύτερη απόπειρα, στις 20 Αυγούστου 1940, έγινε με ορειβατική αξίνα (piolet) και 
ήταν επιτυχής. Δράστης ήταν ο Ραμόν Μερκάντερ, Ισπανός κομμουνιστής ο οποίος 
είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του οικιακού προσωπικού του Τρότσκι. 
  
Η Σοβιετική Ένωση αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για τη δολοφονία και ο δράστης 
καταδικάστηκε σε 20ετή κάθειρξη.[9]  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#cite_note-BritannicaTrotski-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#cite_note-BritannicaTrotski-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1940
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9#cite_note-BritannicaTrotski-9
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Ο Τρότσκι στην τέχνη 
 
Ο μεγάλος Μεξικανός ζωγράφος Ντιέγκο Ριβέρα, σύζυγος της Φρίντα Κάλο, ήταν 
μεγάλος θαυμαστής του Τρότσκι. Ζωγράφισε δύο φορές το πορτραίτο του, στο 
Επιτροπή Κομμουνιστικής Ενότητας (1933) και Άνθρωπος σε σταυροδρόμια (1933), 
τοιχογραφία στο κτήριο Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης, η οποία όμως καταστράφηκε καθ' 
υπόδειξη του ίδιου του Νέλσον Ροκφέλερ. Το 1972, ο Ρίτσαρντ Μπάρτον υποδύθηκε 
τον Τρότσκι στην ταινία Η δολοφονία του Τρότσκι, σε σκηνοθεσία Τζόζεφ Λόουζι. Η 
δολοφονία του ήταν επίσης το θέμα ενός σύντομου θεατρικού έργου με τίτλο 
"Παραλλαγές πάνω στο θάνατο του Τρότσκι", του συγγραφέα Ντέιβιντ Ιβς. Το 2002, 
στην ταινία Φρίντα, τον Τρότσκι υποδύθηκε ο ηθοποιός Τζέφρεϊ Ρας. Ο Τρότσκι 
ενέπνευσε το χαρακτήρα του Σνόουμπολ στη νουβέλα Η φάρμα των ζώων του Τζωρτζ 
Όργουελ, ενώ με τη δολοφονία του Τρότσκι καταπιάνεται το βιβλίο "Ο άνθρωπος που 
αγαπούσε τα σκυλιά" του Λεονάρδο Παδούρα (Εκδόσεις Καστανιώτη). Στην ελληνική 
λογοτεχνική βιβλιογραφία, ο Τρότσκι εμφανίζεται στο "Εργοστάσιο των μολυβιών" 
της Σώτης Τριανταφύλλου (Πατάκη, 2000).  
 
Υποσημειώσεις 
 

 
1 Γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη, Κρατική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου, Βαυαρική 
Κρατική Βιβλιοθήκη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας: Gemeinsame Normdatei. 
Ανακτήθηκε στις 9  Απριλίου 2014.  
2 (Αγγλικά) Find A Grave. 4174. Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
3 (Αγγλικά) SNAC. w6qj7fs6. Ανακτήθηκε στις 9  Οκτωβρίου 2017.  
4  (Αγγλικά) Internet Movie Database. Ανακτήθηκε στις 21  Οκτωβρίου 2019.  
5 Γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη, Κρατική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου, Βαυαρική 
Κρατική Βιβλιοθήκη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας: Gemeinsame Normdatei. 
Ανακτήθηκε στις 25  Ιουνίου 2015.  
6 Ανακτήθηκε στις 14  Ιουνίου 2019.  
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8 Ανακτήθηκε στις 20  Ιουνίου 2019.  
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Έργα του Τρότσκι στα νέα ελληνικά 
 
1 Η ηθική τους και η ηθική μας. Μετάφρ.-Επιμ. Θ. Θωμαδάκης. "Παρασκήνιο", Αθ. 
1999. 
2 Προβλήματα της καθημερινής ζωής, Εργατική Πάλη 
3 Μεταβατικό πρόγραμμα, Εργατική Πάλη 

 

Τα Wikimedia Commons έχουν πολυμέσα σχετικά με το θέμα 
Λέων Τρότσκι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BF_%CE%A1%CE%B9%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%B6%CE%B5%CF%86_%CE%9B%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CF%86%CF%81%CE%B5%CF%8A_%CE%A1%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB
https://www.wikidata.org/wiki/Q27302
https://www.wikidata.org/wiki/Q170109
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q304037
https://el.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Normdatei
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q63056
https://www.findagrave.com/memorial/4174
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q29861311
https://snaccooperative.org/ark:/99166/w6qj7fs6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Internet_Movie_Database
https://www.wikidata.org/wiki/Q27302
https://www.wikidata.org/wiki/Q170109
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q304037
https://el.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Normdatei
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/606722/Leon-Trotsky
https://el.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Leon_Trotsky
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Παράθεμα 9 
Προλεταριάτο 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 

Το προλεταριάτο, (από το 
Λατινικό proletarius, πληθ. 
proletarii) είναι ένας πολιτικός και 
κοινωνικός όρος που χρησιμοποι-
είται για να προσδιορίσει την 
εργατική τάξη, την κοινωνική και 
οικονομική τάξη δηλαδή, που 
αποτελείται από μισθωτούς 
εργάτες, το εισόδημα των οποίων 
προέρχεται από την πώληση της 
εργατικής τους δύναμης. Το μέλος 
μιας τέτοιας τάξης ονομάζεται 
προλετάριος, (θηλ. προλετάρια ή 
προλετάρισσα). 
 

Πίνακας περιεχομένων 
 
1 Ετυμολογία του όρου 
2 Ρωμαϊκή χρήση του όρου 
3 Χρήση μέχρι 19ο αιώνα 
4 Μαρξιστική χρήση του όρου 
5 Παραπομπές 
 
Δείτε επίσης 
 
Ετυμολογία του όρου 
 
Ετυμολογικά και ιστορικά ο λατινικός όρος προσδιόριζε -στην αρχαιότητα- εκείνους 
τους ανθρώπους που δεν είχαν τίποτε άλλο να προσφέρουν στη πολιτεία πέρα από τα 
αρσενικά παιδιά τους, ως στρατιώτες, (prolet-arius = φτωχός, proles = παιδί, 
απόγονος). Ο όρος αρχικά χρησιμοποιήθηκε με υποτιμητική έννοια, μέχρι που ο 
Κάρολος Μαρξ τον χρησιμοποίησε ως έναν κοινωνιολογικό όρο για να αναφερθεί 
στην εργατική τάξη. 
  
Ρωμαϊκή χρήση του όρου 
 
Στην Αρχαία Ρώμη οι Προλετάριοι, (Proletarii), αποτελούσαν την κατώτερη κοινωνική 
τάξη με ελάχιστη ή καθόλου ιδιοκτησία, όπου η μόνη τους συνεισφορά προς το κράτος 
ήταν η τεκνογονία και ειδικότερα η αρρενογονία. Η ονομασία τους αυτή προήλθε από 
τους καταλόγους των απογραφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας όπου  ως  περιουσιακό  

Το βαγόνι της τρίτης θέσης, 1864, πίνακας 
του Honoré Daumier. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF#Ετυμολογία_του_όρου
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF#Ρωμαϊκή_χρήση_του_όρου
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF#Χρήση_μέχρι_19ο_αιώνα
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF#Μαρξιστική_χρήση_του_όρου
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF#Παραπομπές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF#Δείτε_επίσης
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
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στοιχείο καταγράφονταν τα άρρενα τέκνα αυτών.  
 
Σύμφωνα με το Ρωμαϊκό Δίκαιο αν και οι προλετάριοι αποτελούσαν κοινωνική τάξη 
επίσημα αναγνωρισμένη δεν είχαν το δικαίωμα ψήφου. Με τον χρόνο όμως σιγά – σιγά 
και ειδικά με τους συνεχείς πολέμους των Ρωμαίων στην Ανατολή άρχισε να 
αναγνωρίζεται περισσότερο η μεγάλη προσφορά τους στην πολιτεία. Επί εποχής 
μάλιστα του Ρωμαίου στρατηγού Γαΐου Μάριου (157 – 86 π.Χ.), του επικαλούμενου 
"Τρίτου ιδρυτή της Ρώμης", οι προλετάριοι αποτελούσαν τη βασική πηγή 
στρατολόγησης ανδρών του ρωμαϊκού στρατού.  
 
Χρήση μέχρι 19ο αιώνα 
 

Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
ο όρος αυτός δεν υφίσταται ως 
χαρακτηρισμός κοινωνικής 
τάξης και έτσι με τον χρόνο 
στον Μεσαίωνα ο όρος 
προλετάριος χρησιμοποιούν-
ταν χαλαρά και γενικά με 
περιφρόνηση για κοινωνική 
τάξη χαμηλότερης βαθμίδας. 
Με τον γενικό αυτό χαρακτή-
ρα έφθασε μέχρι τον 19ο αιώνα 
με νόημα όμως που ποίκιλλε 
ανάλογα με το πώς έκρινε ή 
θεωρούσε καθένας τον κοινω-
νικά "χαμηλότερο". Κριτήρια 
που λαμβάνονταν υπόψη την 
εποχή εκείνη ήταν διάφορα, 
όπως: βαθμοί ένδειας, εξαθλί-
ωσης, οκνηρίας, βαριάς χειρω-
νακτικής εργασίας, αμάθειας, 
εγκληματικότητας κ.ά.  
 

Μαρξιστική χρήση του όρου 
 
Σύμφωνα με τον ευρύτερο ορισμό του Μαρξ και των μαρξιστών, το προλεταριάτο 
αποτελείται από το σύνολο των μισθωτών και των ανέργων (που θεωρούνται μισθωτοί 
χωρίς απασχόληση), ορίζοντας το προλεταριάτο ως μια κοινωνική τάξη που, για να 
μπορέσει να επιβιώσει, είναι υποχρεωμένη να πουλά την εργατική της δύναμη στην 
ανταγωνιστική της τάξη που διαθέτει το κεφάλαιο και τα υλικά μέσα παραγωγής. [1][2]  

Η Πυραμίδα του καπιταλιστικού συστήματος με 
την προλεταριακή ρήση "δουλεύουμε για όλους" 

και "τους τρέφουμε όλους" (Προπαγάνδα του 1911) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF#cite_note-2
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Ο Κάρολος Μάρξ και ο Φρίντριχ Ένγκελς πρότειναν πλήθος ορισμών του 
προλεταριάτου: «θα πρέπει να ορίσουμε ως προλετάριο τον μισθωτό που παράγει το 
κεφάλαιο και το κάνει να καρποφορήσει, και τον οποίο ο Κος Κεφάλαιο βγάζει στον 
δρόμο όταν πια δεν τον έχει ανάγκη» (Το κεφάλαιο)[3]. Στο Το Κομμουνιστικό 
Μανιφέστο (1848), ο Μάρξ μιλά για το προλεταριάτο σαν «την τάξη των σύγχρονων 
εργατών».  
 
Σύμφωνα με τον Ένγκελς: «Με τον όρο μπουρζουαζία, ορίζουμε την τάξη των 
σύγχρονων καπιταλιστών, που κατέχουν τα μέσα της κοινωνικής παραγωγής και 
απασχολούν την μισθωτή εργασία. Ενώ προλεταριάτο ονομάζουμε την τάξη των 
σύγχρονων μισθωτών εργατών που, μη κατέχοντας καθόλου ίδια μέσα παραγωγής, 
είναι αναγκασμένοι να πουλήσουν την εργατική τους δύναμη για να επιβιώσουν»[4].  
 
Παραπομπές 
 
1 δείτε για παράδειγμα στον Maximilien Rubel, «Η έννοια του προλεταριάτου στον 
Μαρξ», ομιλία στο 5ο παγκόσμιο Συνέδριο κοινωνιολογίας, Ουάσιγκτον, 1962. 
Επίσης στον Jacques Wajnsztejn, Μετά την επανάσταση του κεφαλαίου, εκδ. 
L'Harmattan, 2007, σελ. 138. Το ίδιο και στον Yvon Quiniou, Κάρολος Μαρξ,εκδ. Le 
Cavalier bleu, 2007, σελ. 70.  
 
2  «Η ουσία του καπιταλιστικού συστήματος έγκειται, σύμφωνα με τον Μαρξ, στην 
σχέση ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργατική δύναμη, τη σχέση μισθωτής εργασίας. 
Ο τρόπος της καπιταλιστικής παραγωγής χαρακτηρίζεται από την διαίρεση της 
κοινωνίας σε δύο ανταγωνιστικές τάξεις: τους κατόχους των μέσων παραγωγής, που 
αγοράζουν την εργατική δύναμη με σκοπό να πραγματοποιήσουν κάποιο κέρδος από 
την πώληση των παραγομένων εμπορευμάτων, και τους προλετάριους, που είναι 
αναγκασμένοι για να ζήσουν να πουλήσουν την εργατική τους δύναμη.» Jean-Charles 
Asselain, στο «Le capitalisme: mutations et diversités», n 349 της La Documentation 
française, Μάρτιος-Απρίλιος 2009, σελ. 3.  
 
3 Κάρολος Μαρξ, Το Κεφάλαιο, 1867, εκδ. Garnier-Flammarion, 1969, σελ. 675.  
4  Κάρολος Μαρξ, Φιλοσοφία, εκδ. Gallimard, 1994, σελ. 594.  
 
Δείτε επίσης 
 

 

Το Βικιλεξικό έχει σχετικό λήμμα: 
προλεταριάτο 

 
εργατική τάξη 
Δικτατορία του Προλεταριάτου 
Προλεταριακός διεθνισμός 
Προλεταριακός πολιτισμός 
Προλεταριακή τέχνη 
Κατηγορίες:  
Ρωμαϊκό δίκαιο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%88%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF#cite_note-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF#cite_note-4
https://el.wiktionary.org/wiki/el:
https://el.wiktionary.org/wiki/el:%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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Κοινωνικές τάξεις στην Αρχαία Ρώμη 
Κομμουνισμός 
Μαρξισμός 
 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%
B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF 
 
 
 

Παράθεμα 10 
 

Μπουρζουαζία 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 
Η μπουρζουαζία είναι όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κοινωνική 
τάξη στην οποία ανήκουν κυρίως αστοί και κτηματίες. Ιστορικά, η τάξη της 
μπουρζουαζίας προέρχεται από την τάξη των εμπόρων του μεσαίωνα, οι οποίοι 
αντλούσαν εξουσία και επιρροή από την εργασία και τον πλούτο τους, σε αντίθεση με 
αυτούς των οποίων η εξουσία προερχόταν από την καταγωγή και την κτήση γης. 
Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ο όρος περιγράφει την τάξη στην οποία ανήκουν τα μέσα 
παραγωγής πλούτου.[1]  
 
Είναι γαλλική λέξη και προέρχεται από τη λέξη "bourgeois", που σημαίνει "κάτοικος 
μιας πόλης".[2] Ο όρος έχει συνήθως αρνητική χροιά και χρησιμοποιείται υποτιμητικά 
υποδηλώνοντας συντηρητισμό και αντιδραστικότητα.[3][4]  
 

Σε μια σύγχρονη (20ός αιώνας) πολιτική 
ανάλυση, ο ελληνο-αμερικανός καθηγητής 
κοινωνιολογίας James Petras ισχυρίζεται ότι οι 
αξίες της μπουρζουαζίας υιοθετούνται από 
αριστερούς διανοούμενους οι οποίοι επιδιώκουν 
καταξίωση, αναγνώριση, καθώς και διασύνδεση 
με μπουρζουά ιδρύματα και κύκλους. Με τον 
τρόπο αυτό διαιωνίζεται η ηγεμονία της 
μπουρζουαζίας, παρ' ότι χρησιμοποιείται η 
ρητορεία της αριστερής διαμαρτυρίας και του 
αντι-ηγεμονισμού.[5]  
 
Αναφορές 
 
1. Shepard, Jon (2003). Sociology and You. Ohio: 
Glencoe McGraw-Hill. Σελίδες A – 22. 
ISBN 0078285763. Αρχειοθετήθηκε από το 
πρωτότυπο στις 8 Μαρτίου 2010. Ανακτήθηκε στις 
3  Μαρτίου 2009. Unknown parameter |coauthors=  

Το Πορτραίτο των θυγατέρων 
Catulle-Mendès στο πιάνο (1888) 
από τον Πιερ Ωγκύστ Ρενουάρ. 

Το μάθημα μουσικής ήταν 
αυτονόητο για τα παιδιά της 

μπουρζουαζίας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%B1#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%B1#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%B1#cite_note-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%B1#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%B1#cite_note-5
https://web.archive.org/web/20100308100024/http:/www.glencoe.com/catalog/index.php/program?c=1675&s=21309&p=4213&parent=4526
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/0078285763
http://www.glencoe.com/catalog/index.php/program?c=1675&s=21309&p=4213&parent=4526
http://www.glencoe.com/catalog/index.php/program?c=1675&s=21309&p=4213&parent=4526
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81_%CE%A9%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CF%83%CF%84_%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81
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ignored (|author= suggested) (βοήθεια); More than one of |author= και |last= specified 
(βοήθεια)  
2. Online Etymology Dictionary  
3. Για παράδειγμα Β. Ι. Λένιν, Τα διδάγματα της κομμούνας, «Σπάρτακος, κείμενα 
1930-1932», Δεκέμβρης 1986, εκδόσεις «Ουτοπία», Αθήνα  
4. Κατερίνα Σχινά, Η γοητεία της μπουρζουαζίας, ένθετο "Βιβλιοθήκη", 
Ελευθεροτυπία, 21 Ιουλίου 2006  
5. Petras, James. “Left Intellectuals and Desperate Search for Respectability.” 
Economic and Political Weekly, vol. 36, no. 7, 2001, pp. 540–541. Διαθέσιμο στο 
www.jstor.org  
 
Κατηγορίες: 
  
1 Κοινωνικές τάξεις 
2 Κοινωνιολογία του πολιτισμού 
 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%8
1%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%B1  
 
 

 
Παράθεμα 11 

 
Διδάγματα από τις επαναστάσεις 
 
04.11.2018, 20:13 
 

 
Θανάσης Γιαλκέτσης  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A3%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8E%CE%BD_CS1#parameter_ignored_suggest
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%B1
https://www.efsyn.gr/authors/thanasis-gialketsis


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 331 

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1935, ο φιλόσοφος Μάικλ Ουόλτσερ θεωρείται ένας από 
τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτικούς στοχαστές. Στη γλώσσα μας κυκλοφορούν 
τα έργα του: «Περί ανεκτικότητας» (Καστανιώτης 1998), «Η ηθική εντός και εκτός των 
συνόρων» (Πόλις 2003), «Δίκαιοι και άδικοι πόλεμοι» (Ιωλκός 2008), «Εξοδος και 
επανάσταση» και «Στη σκιά του Θεού» (Αρτος Ζωής 2015 και 2018). Το ακόλουθο 
κείμενο είναι απόσπασμα συνέντευξης που έδωσε ο Ουόλτσερ στο ιταλικό περιοδικό «Il 
Mulino». 
 

● Η ιστορία των επαναστάσεων μας παραπέμπει ευθέως στο ζήτημα της 
ιεραρχίας. Υπάρχει μια τάση σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες να παράγουν και 
να αναπαράγουν την ιεραρχία. Οι επαναστάσεις ανατρέπουν ένα σύστημα 
ιεραρχικών σχέσεων. Αυτό ισχύει βέβαια και για την Οκτωβριανή Επανάσταση: 
με ποιες μορφές; 
 
Ο «σιδερένιος νόμος της ολιγαρχίας» του Ρόμπερτ Μίχελς θα έπρεπε ίσως να 
αποκαλείται «σιδερένιος νόμος της ιεραρχίας». Ολες οι κοινωνίες, εκτός από τις πιο 
πρωτόγονες, παίρνουν μιαν ιεραρχική μορφή –κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά. Οι 
ανισότητες μπορεί να είναι πελώριες ή μέτριες, μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ή 
μικρότερη κοινωνική κινητικότητα, η πολιτική μπορεί να είναι βάναυση ή (σχετικά) 
ήπια. Οι επαναστάσεις καταστρέφουν μια διάταξη ιεραρχικών σχέσεων και παράγουν 
μιαν άλλη. Οι επαναστατικές δικτατορίες παράγουν πάντα μια ριζική ανισότητα 
ανάμεσα σε εκείνους που κατέχουν ισχύ και εκείνους που δεν κατέχουν. Αυτό 
παρήγαγε η Οκτωβριανή Επανάσταση στη Σοβιετική Ενωση. Για ένα ορισμένο 
διάστημα, η Επανάσταση μπορεί να παρήγαγε μεγαλύτερη οικονομική ισότητα, αλλά 
η δικτατορία του Κομμουνιστικού Κόμματος εγγυόταν ότι μακροπρόθεσμα η πολιτική 
ιεραρχία των κομματικών ηγετών, των κομματικών μελών και όλων των άλλων θα 
γεννούσε παράλληλα μορφές οικονομικής ανισότητας. 
 
● Ηγετική μορφή της Ρωσικής Επανάστασης ήταν ο Λένιν. Η μορφή του «lider 
maximo» είναι αναπόφευκτη σε μιαν επαναστατική διαδικασία ή είναι δυνατόν 
να σκεφτούμε την επανάσταση ως μια πρωτίστως συλλογική διαδικασία; 
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Δεν νομίζω ότι όλοι οι επαναστατικοί αγώνες έχουν μια προκαθορισμένη έκβαση. 
Ακόμη και οι ιεραρχίες μπορεί να πάρουν πολύ διαφορετικές μορφές. Αλλά η 
στράτευση υπέρ της επαναστατικής δικτατορίας, υπέρ της κυριαρχίας του ενάρετου ή 
της πρωτοπορίας –των κατόχων της «αληθινής συνείδησης»– παράγει συνήθως, αργά 
ή γρήγορα, έναν δικτάτορα, έναν lider maximo, μια μορφή όπως ο Ροβεσπιέρος ή ο 
Στάλιν ή ο Μάο. Αντίθετα, οι Αμερικανοί επαναστάτες στρατεύτηκαν σε μορφές 
ρεπουμπλικανικής (όχι ακόμη δημοκρατικής) πολιτικής και δεν αναγνώρισαν ποτέ 
έναν lider maximo. Η Αμερικανική Επανάσταση παρήγαγε στην πράξη μιαν αστική 
δημοκρατία με τις ιεραρχίες της, αποφεύγοντας όμως κάθε μορφή δικτατορίας. 
 
● Εκτός από τη μορφή του Λένιν, η Ρωσική Επανάσταση είναι η επανάσταση της 
πρωτοπορίας, των μπολσεβίκων. Ποιοι ήταν, τι αντιπροσώπευαν και ποιο 
δίδαγμα μας προσφέρει, κατά τη γνώμη σας, η εμπειρία τους; 
 
Η θεωρία των πρωτοποριών είναι μία από τις πιο σημαντικές θεωρίες της 
ριζοσπαστικής ή επαναστατικής Αριστεράς. Νομίζω ότι είναι μια επικίνδυνη θεωρία. 
Σίγουρα κάθε επανάσταση έχει ηγέτες, αλλά μια πρωτοπορία είναι μια ηγεσία πολύ 
ιδιαίτερου τύπου. Τα μέλη της θεωρούν ότι γνωρίζουν την αλήθεια για την ιστορία και 
την κοινωνία. Εχουν υπερβεί την «ψευδή συνείδηση» των μαζών και διεκδικούν το 
δικαίωμα –ένα απόλυτο δικαίωμα- να ασκούν την ηγεσία και έπειτα να κυβερνούν με 
βάση την «αληθινή τους συνείδηση». Οταν βρεθούν στην εξουσία, δεν είναι διόλου 
ανεκτικοί απέναντι σε όσους δεν γνωρίζουν την αλήθεια και –σχεδόν εξ ορισμού- οι 
περισσότεροι από μας δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Ο συλλογισμός τους είναι συνεπώς 
ο ακόλουθος: Μας έχει γίνει μια τέτοια πλύση εγκεφάλου με μια θρησκευτική 
εκπαίδευση ή μέσω των καπιταλιστικών μέσων επικοινωνίας ή απλώς επειδή έχουμε 
ζήσει επί μακρόν υποταγμένοι, ώστε να καταλήγουμε να πιστεύουμε ότι η υποταγή 
είναι ο κανόνας και είναι νόμιμη. Χρειαζόμαστε επομένως εκείνους που γνωρίζουν, 
και αυτοί οι τελευταίοι επιμένουν να υποταχθούμε (εκ νέου) στην κυβέρνησή τους. Οι 
μπολσεβίκοι υπερίσχυσαν των μενσεβίκων. Είχαν δύο διαφορετικές αντιλήψεις του 
πολιτικού κόμματος. Για τους μπολσεβίκους αυτό έπρεπε να είναι μια ελίτ 
επαγγελματιών επαναστατών, ενώ για τους μενσεβίκους έπρεπε να είναι μαζικό και να 
έχει συλλογική διεύθυνση. 
 
● Με όρους ιστορίας της πολιτικής σκέψης, ποια ερεθίσματα μπορούμε να 
αντλήσουμε από την εμπειρία των μενσεβίκων;  
 
Συχνά τους παραλληλίζουν με τους Γιρονδίνους. Γιρονδίνοι και μενσεβίκοι έχουν κάτι 
κοινό: στην επαναστατική πάλη ηττήθηκαν. Τους θυμόμαστε περισσότερο επειδή 
έχασαν παρά για τις αρχές που υπερασπίστηκαν ή για τους λόγους της ήττας τους. 
Ηττήθηκαν πρωτίστως επειδή ήταν λιγότερο διατεθειμένοι να σκοτώνουν τους 
αντιπάλους τους. Ηθελαν να κυβερνούν με τη στήριξη των μαζών, έστω και αν 
απαιτούνταν χρόνος (και δημοκρατική υπομονή) προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η 
στήριξη. Δεν πίστευαν με απόλυτη βεβαιότητα σε μια μοναδική «αλήθεια», ήταν 
έτοιμοι για συμβιβασμούς προκειμένου να πετύχουν μια πρόοδο ειρηνικά, χωρίς βία. 
Θα μπορούσε να πει κανείς (το είπαν) ότι δεν ήταν αρκετά αποφασισμένοι ή ανελέητοι, 
για να κυβερνήσουν στην ταραχώδη περίοδο της κατάρρευσης του παλαιού 
καθεστώτος. Ισως να είναι έτσι, αλλά, αν κατάφερναν  να  βρεθούν  στην  εξουσία,  θα  
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ήταν καλύτεροι κυβερνήτες από τους Ιακωβίνους ή από τους μπολσεβίκους. Σίγουρα 
θα είχαν σκοτώσει λιγότερους ανθρώπους. 
 
● Πρωταγωνιστής της Ρωσικής Επανάστασης υπήρξε αναμφίβολα και ο Τρότσκι. 
Πώς ερμηνεύετε αυτή τη μορφή στην ιστορία της επανάστασης και γενικότερα 
της πολιτικής σκέψης της Αριστεράς; 
 
Ο Τρότσκι ήταν πολύ πρόθυμος να κυβερνάει με τη βία και να εξοντώνει τους 
αντιπάλους των μπολσεβίκων. Ηταν ο ίδιος ένας ολικά στρατευμένος μπολσεβίκος και 
δεν μπορώ να εκτιμήσω θετικά τον ρόλο του, για παράδειγμα, στην καταστολή της 
εξέγερσης της Κρονστάνδης. Το επιχείρημά του, σύμφωνα με το οποίο ο σοσιαλισμός 
δεν θα μπορούσε να επιβιώσει σε μία μόνο χώρα, ότι χρειαζόταν συμμάχους στο 
εξωτερικό, ήταν πιθανόν σωστό, αλλά είχε υπερεκτιμήσει ριζικά την πιθανότητα 
επαναστάσεων στην Ευρώπη. Η εκτίμηση γι’ αυτόν μεγάλωσε εξαιτίας της ήττας του 
στη Σοβιετική Ενωση και εξαιτίας του χαρακτήρα του ανθρώπου που τον νίκησε. Ο 
Τρότσκι έγινε ο διανοούμενος αναφοράς και ο πολιτικός αντίπαλος, ο σημαντικός 
«άλλος» σε σχέση με τον Στάλιν, και επειδή ο Στάλιν ήταν αλλόκοτος, ο Τρότσκι έγινε 
ανθρώπινος. 
 
● Αλλη σημαντική μορφή είναι σίγουρα η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Σε ένα κείμενό 
της του 1918 («Η Ρωσική Επανάσταση») πρώτη αυτή ασκεί κριτική «από τα 
αριστερά» σε ορισμένες επιλογές που έγιναν μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, 
διαβλέποντας τον κίνδυνο μιας πρώιμης γραφειοκρατικοποίησης της 
επαναστατικής διαδικασίας και ενός εκφυλισμού ολοκληρωτικού τύπου… 
 
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ είναι πράγματι μια ελκυστική και ηρωική μορφή, μια μάρτυρας 
της ιδέας της επανάστασης. Η πρώιμη κριτική της στον μπολσεβικισμό ήταν βέβαια 
ορθή. Ωστόσο, το 1919 πήρε μέρος σε μιαν εξέγερση που δεν είχε μαζική υποστήριξη. 
Αν αυτή και οι σύντροφοί της είχαν νικήσει, δεν θα μπορούσαν να κυβερνήσουν 
δημοκρατικά. Ορισμένοι από αυτούς θα είχαν επιλέξει τη δικτατορία. Το αν, σε εκείνο 
το σημείο, η Λούξεμπουργκ θα ερχόταν σε ρήξη με αυτούς και θα επαναλάμβανε την 
κριτική της στη Ρωσική Επανάσταση –μολονότι μου αρέσει να το σκέφτομαι– δεν 
μπορούμε να το γνωρίζουμε. […] 
 
Πηγή: https://www.efsyn.gr/themata/idees-palies-kai-nees/170677_didagmata-
apo-tis-epanastaseis 
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07.01.2018, 15:21 
 
1917: ύμνοι και κατάρες 
 
Τάσος Παππάς 
 
Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το ρωσικό 1917 γράφτηκαν πολλά. Αλλα 
μονόπλευρα υμνητικά (τα λιγότερα), άλλα μονόπλευρα αποδομητικά (τα περισσότερα 
και από διαφορετικές αφετηρίες) και κάποια λίγα ισορροπημένα και με τον δέοντα 
σεβασμό απέναντι σ’ ένα γεγονός για το οποίο ο γνωστός ιστορικός Ε.Χ. Καρ (δεν 
ήταν μαρξιστής) έγραψε: «Η Ρωσική Επανάσταση ασφαλώς και δεν κατάφερε να 
πετύχει τους στόχους που αρχικά είχε θέσει, να ανταποκριθεί στις ελπίδες που είχε 
γεννήσει. 
 
«Ενας απολογισμός της θα μπορούσε να εντοπίσει ουκ ολίγες ατέλειες και αντιφάσεις. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία πως από όλα τα ιστορικά γεγονότα του 20ού αιώνα 
ήταν αυτό που είχε τις πιο βαθιές και τις πιο παρατεταμένες συνέπειες σε παγκόσμια 
κλίμακα» («Μικρή Ιστορία της Ρωσικής Επανάστασης», εκδόσεις Πατάκη). 
 
Η απόσταση που χωρίζει τους υμνητές του εγχειρήματος χωρίς αστερίσκους από 
εκείνους που τοποθετούνται κριτικά απέναντι σ’ αυτό, κυρίως  από  το  1924  και  μετά,  

 

https://www.efsyn.gr/authors/tasos-pappas
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είναι μεγάλη, αλλά η συζήτηση γίνεται εντός των τειχών. Ούτε οι μεν, πολύ 
περισσότερο ούτε όμως και οι δε μιλούν για πραξικόπημα των μπολσεβίκων. 
 
Οι πρώτοι κλείνουν τα μάτια στις βαναυσότητες και τα μαζικά εγκλήματα, πιστεύουν 
ότι όλα αυτά ήταν απλώς παρεκκλίσεις που δεν δυσφημούν το σοσιαλιστικό ιδεώδες, 
ότι ο σταλινισμός ήταν η φυσιολογική συνέχεια του λενινισμού, οι δεύτεροι θεωρούν 
ότι ο Στάλιν ήταν ο νεκροθάφτης της επανάστασης. 
 
Οπως αναφέρει ο Αλμπέρ Καμί στον πρόλογο για του βιβλίο τού Αλφρέντ Ροσμέρ «Η 
Μόσχα του Λένιν» (εκδόσεις Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο), «η δυσκολία έγκειται 
πράγματι στο να παρακολουθεί κανείς τις παρεκτροπές μιας επανάστασης, χωρίς 
ωστόσο να χάσει την πίστη του στην αναγκαιότητα της επανάστασης… Μπορούμε να 
εξαγάγουμε τα απαραίτητα διδάγματα από την παρακμή των επαναστάσεων, μόνο αν 
υποφέρουμε απ’ αυτήν την παρακμή τους, όχι να χαιρόμαστε γι’ αυτήν». 
 
Οσοι όμως περιγράφουν το ρωσικό ’17 ως ένα ιστορικό ατύχημα με δραματικές 
συνέπειες δεν στέκονται καθόλου στη μάχη που διεξήχθη στο εσωτερικό του 
μπολσεβίκικου κόμματος για την εξέλιξη της επανάστασης. Χρεώνουν τον Στάλιν 
στον Λένιν (ξεχνώντας ή υποτιμώντας τις σφοδρές αντιρρήσεις που είχε ο Λένιν για 
την υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών στα χέρια του Στάλιν ζητώντας την 
αντικατάστασή του - το έγραψε και στην πολιτική διαθήκη του) και οι πιο επιθετικοί 
ενοχοποιούν τον ίδιο τον Μαρξ για όσα συνέβησαν στη Σοβιετική Ενωση 
(αδιαφορώντας προφανώς για τις ισχυρές επιφυλάξεις που είχε διατυπώσει ο Μαρξ για 
τον χαρακτήρα και την πορεία των εξεγέρσεων στις καθυστερημένες οικονομικά και 
πολιτικά χώρες). 
 
Υποστηρίζουν ότι ο κομμουνισμός είναι μια ειδυλλιακή κατασκευή στο χαρτί και σε 
συνθήκες εργαστηρίου όπου όλα λειτουργούν άψογα, αλλά στην πράξη αποδείχθηκε 
μια φονική ουτοπία εξίσου αποκρουστική με τον ναζισμό. 
 
Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των ολοκληρωτικών στοιχείων που είχαν τα δύο 
συστήματα, επιχειρείται μια συμμετρική θεώρηση ναζισμού- κομμουνισμού. Η 
προσφιλέστερη μέθοδος σύγκρισης του ναζισμού με τον κομμουνισμό επιστρατεύει 
μια σειρά από γεγονότα: τον αριθμό των θυμάτων, τις ομοιότητες στις μεθόδους τις 
οποίες μετήλθαν για να επιβληθούν και να διοικήσουν, τον μεσσιανικό χαρακτήρα της 
επίσημης αφήγησης, τη λατρεία του αρχηγού, την ταύτιση του κόμματος με το κράτος, 
τον εξοστρακισμό των διαφωνούντων, τη φυσική εξόντωση των «αιρετικών», τον 
επεκτατισμό. 
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Γκουλάγκ και ψυχιατρεία από τη μια μεριά, Νταχάου και Αουσβιτς από την άλλη. 
Φυλετικό μίσος για τους Εβραίους, τους Σλάβους και τους Τσιγγάνους από τον 
ναζισμό, ταξικό μίσος για τους αστούς, τους κουλάκους και τους ρεφορμιστές από τον 
μπολσεβικισμό. Στην πιο ακραία εκδοχή της, αυτή η ανάλυση ισχυρίζεται πως ο 
ναζισμός ήταν η απάντηση στον μπολσεβικισμό (ο σύγχρονος εκπρόσωπος αυτής της 
σχολής είναι ο Γερμανός ιστορικός Ερνστ Νόλτε). 
 
Φτάνουν αυτά για να μιλήσουμε για τις δύο όψεις του φαινομένου του 
ολοκληρωτισμού; Φτάνουν και περισσεύουν κατά την άποψη των οπαδών της θεωρίας 
των δύο άκρων. Ο Ραϊμόν Αρόν περιόριζε τις αποκλίσεις σε ήσσονος σημασίας 
ζητήματα: «Ο κομμουνισμός οδηγούσε τους αντιπάλους του σε στρατόπεδα εργασίας, 
ενώ ο ναζισμός σε στρατόπεδα θανάτου. 
 
«Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει η επιδίωξη να δημιουργηθεί ένας νέος τύπου 
ανθρώπου, στην άλλη η δαιμονική βούληση εξολόθρευσης μιας φυλής» («Η μαύρη 
βίβλος του κομμουνισμού», Βιβλιοπωλείον της Εστίας). Στοχαστές που δεν είναι 
απολογητές του σοβιετικού καθεστώτος αντιτείνουν στη συμψηφιστική λογική πως, 
ενώ στην περίπτωση του κομμουνισμού είχαμε μια τραγική αντίφαση ανάμεσα στη 
θεωρία και την πράξη, στην περίπτωση του ναζισμού η καταστροφικότητα των μέσων 
συμπίπτει απολύτως με την καταστροφικότητα του σκοπού: 
 
«Η σήψη ενός σχεδίου δεν είναι το ίδιο πράγμα με το σχέδιο. Ο ναζιστικός 
ολοκληρωτισμός ήταν το ίδιο το σχέδιο ως διαστροφή» (Ζακ Ντεριντά, «Τα Νέα», 2-
10-2005). Οπως και να το κάνουμε, όποιες ιδεολογικές αποσκευές κι αν κουβαλάμε, 
δεν επιτρέπεται να εντάξουμε στην ίδια κατηγορία τους Στάλιν, Μάο, Κιμ Ιλ Σουνγκ, 
Πολ Ποτ με τους Τρότσκι, Λούξεμπουργκ, Κάουτσκι, Μάρτοφ, Ντούμπτσεκ, 
Μπερλινγκουέρ, Καρίγιο, Αλιέντε. Ολοι στον Μαρξ αναφέρονταν, όλοι τον Μαρξ 
επικαλούνταν για να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους. Σινικά τείχη τούς χωρίζουν. 
 
Πηγή: https://www.efsyn.gr/stiles/ypografoyn/tasos-pappas/135806_1917-ymnoi-
kai-katares 
 

Παράθεμα 13 
 

31.10.2017 
 

 
 
Σταύρος Διοσκουρίδης 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΑ   

https://www.efsyn.gr/stiles/ypografoyn/tasos-pappas/135806_1917-ymnoi-kai-katares
https://www.efsyn.gr/stiles/ypografoyn/tasos-pappas/135806_1917-ymnoi-kai-katares
https://m.popaganda.gr/author/stavros/
https://m.popaganda.gr/stories/koinonikopolitika/
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Ο ιστορικός Κωστής Καρπόζηλος για τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή 
Επανάσταση. 
 
Ο διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας απαντά σε όλα τα 
ερωτήματα για την τελευταία μεγάλη επανάσταση που έζησε ο πλανήτης. 
 
Υπάρχει μια σύγχυση με την ακριβή ημερομηνία της επετείου της Ρώσικης 
Επανάστασης. Τα νέα με τα παλιά ημερολόγια έχουν μπλεχτεί στον κόκκινο Οκτώβρη. 
Υπάρχει, όμως, και μια μεγαλύτερη σύγχυση αν η επανάσταση συντελέστηκε αυτές 
τις «δέκα μέρες που άλλαξαν τον κόσμο», σύμφωνα και με τον τίτλο του περίφημου 
βιβλίου του Τζον Ριντ, ή αν όλο το 1917 πρέπει να θεωρείται επαναστατικό έτος. 
Υπάρχει και η τεράστια σύγχυση αν τελικά ο κομμουνισμός εφαρμόστηκε, πέτυχε, 
απέτυχε και αν είναι  ένα ολοκληρωτικό καθεστώς όπως ο φασισμός. Κάθε φορά που 
υπάρχει όμως σύγχυση είναι προφανές πως δεν μπορεί να είναι όλα άσπρα ή μαύρα 
ιδιαίτερα όταν προσεγγίζεις μια κοσμοϊστορική αλλαγή, όπως αυτή που συνέβη πριν 
από 100 χρόνια στη Ρωσία. Αυτό αντιληφθήκαμε και ύστερα από την εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον ιστορικό και διευθυντή των Αρχείων 
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας Κωστή Καρπόζηλο. 
 
Τί κρατάμε από τον Οκτώβριο του 1917 σήμερα; Τί αξίζει να συζητάμε σήμερα; 
 
Δύο πράγματα. Πρώτον, πώς κανένα γεγονός στην ιστορία δεν είναι αποκομμένο στον 
χρόνο. Συνηθίζουμε να εστιάζουμε στον Οκτώβρη του '17 και ξεχνάμε ότι είχε 
προηγηθεί μία μεγάλη, συγκλονιστική μεταβολή τον Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου. 
 
Όταν και διώχνουν τον Τσάρο. 
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Ναι. Και αν οι δύο επαναστάσεις έχουν κάτι κοινό είναι ότι εκπλήσσουν εξίσου. Οπότε 
θα πρότεινα να κρατήσουμε το στοιχείο της ιστορικής έκπληξης ως ένα βασικό θέμα 
που αξίζει να συζητάμε ακόμα και σήμερα. Κανείς δεν πίστευε ότι η εξουσία του 
Τσάρου, μία εξουσία αιώνων, θα μπορούσε να ανατραπεί τόσο απλά όσο συνέβη τον 
Φεβρουάριο του 1917 και πολλοί λίγοι, ακόμα και ανάμεσα στους σοσιαλιστές της 
εποχής, πίστευαν ότι η πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση του 20ου αιώνα, θα μπορούσε 
να συντελεστεί σε μια χώρα όπως ήταν η τότε Ρωσία. Συχνά σκεφτόμαστε τις 
επαναστάσεις του 1917 μέσα από ένα πρίσμα νομοτελειών όπου όλα πάνω-κάτω ήταν 
λογικό να συμβούν. Εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο. Ότι το 1917 είναι ένα 
παράδειγμα για το πόσο απρόβλεπτη είναι η ιστορική εξέλιξη. 
 
Το άλλο στοιχείο; 
 
Είναι η μεγάλη απόσταση που χωρίζει τη δική μας πολιτική φαντασία για το μέλλον 
από τη πολιτική φαντασία των επαναστατών του 1917. Μετά την επανάσταση του '17 
πολλοί πίστεψαν ότι όντως έχει συντελεστεί μετάβαση από την προϊστορία της 
ανθρωπότητας, στην κυρίως ιστορία της, στο βασίλειο της ελευθερίας που προφήτευε 
ο Μαρξ. Πάνω σε αυτήν την βεβαιότητα απελευθερώνεται μία ενατένιση του 
μέλλοντος που σχεδόν μας τρομάζει σήμερα. Ο Τρότσκι για παράδειγμα στο 
μεσοπόλεμο έγραφε ότι ο νέος άνθρωπος, ο άνθρωπος του σοσιαλισμού, θα μπορεί να 
αναπτύξει τα φυσικά του χαρακτηριστικά σε βαθμό που να ακούει ήχους που μέχρι 
τώρα δεν μπορούσαμε να τους ακούσουμε. Τέτοιες προβλέψεις στηρίζονται σε μία 
βαθιά αισιοδοξία γύρω από το μέλλον, ττη δυνατότητα εξέλιξης, τη δυνατότητα της 
κοινωνικής ισότητας, τη δυνατότητα της ιστορίας να κινείται γραμμικά προς την 
ευτυχία. Αυτή η αισιοδοξία λείπει σήμερα και ειδικότερα απουσιάζει εμφατικά από 
εμάς που διαμορφωθήκαμε πολιτικά και κοινωνικά μετά το 1989. Εμείς είμαστε τα 
τέκνα της οριστικής διάψευσης αυτής της βεβαιότητας. Θυμήσου εκείνο το σλόγκαν 
που έλεγε “πιο εύκολα μπορούμε να φανταστούμε το τέλος του πλανήτη παρά το τέλος 
του καπιταλισμού”. Πιο εύκολα φανταζόμασταν έναν μετεωρίτη να προσκρούει στη 
γη, παρά μία επανάσταση! 
 
Εμείς πάσχουμε περισσότερο από μια αφανισμομανία, περιμένουμε δηλαδή τη 
μέρα που θα εξαφανιστούμε. 
 
Ένας δείκτης για αυτό είναι η επιστημονική φαντασία. Στον 19ο και στις αρχές του 
20ου υπήρχε μία ολόκληρη παράδοση θετικής ενατένισης του μέλλοντος. Κάποιος 
ξυπνάει μετά από 100 χρόνια και βλέπει την ανθρωπότητα να έχει θεραπεύσει  τα 
μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Σήμερα τέτοιες ενατενίσεις έχουν συρρικνωθεί και η 
επιστημονική φαντασία περιγράφει μελλοντικές δυστοπίες. Αυτή είναι μια κρίσιμη 
μετατόπιση του 20ου στην οποία καθοριστική συμβολή έχει η εμπειρία της 
επανάστασης και η διάψευση του επαναστατικού ονείρου. 
 
Γιατί πιστεύεις ότι επηρέασε τους Ρώσους η Μαρξιστική θεωρία πιο πολύ απ' ό,τι 
τα ιδανικά της γαλλικής επανάστασης; Γιατί δεν το πήγανε προς μια αστική 
δημοκρατία; Γιατί δεν πήραν αυτό το παράδειγμα ως κάτι λαμπρό; 
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Αρχικά γιατί η ιστορία δεν λειτουργεί με παραδείγματα. Δεν υπάρχει ένα αρχικό 
πρότυπο που μετά μπορείς να το κάνεις franchise και να ανοίγεις υποκαταστήματα. 
Ακόμα και αν συμβαίνει αυτό, το κάθε υποκατάστημα θα είναι εξαιρετικά διαφορετικό 
από το μητρικό. Ας σκεφτούμε όμως και το άλλο. Μήπως τα συνθήματα της ρωσικής 
επανάστασης ήταν τελικά σε διάλογο με το τρίπτυχο της γαλλικής επανάστασης και 
ειδικότερα με το αίτημα για ισότητα; 
 
Έχουν γραφεί χιλιάδες σελίδες για το τι θα γινόταν αν η Ρωσία μετατρεπόταν σε μια 
φιλελεύθερη δημοκρατία. Καλώς ή κακώς τη δυνατότητα αυτής της απάντησης την 
χάσαμε μέσα στη δίνη των πραγμάτων και δεν νομίζω ότι είναι η πιο παραγωγική 
συζήτηση. Ακόμα όμως και αν δεχτούμε τη βασική υπόθεση –τη χαμένη ευκαιρία μίας 
φιλελεύθερης Ρωσίας- υπάρχει ένα ενοχλητικό αγκάθι: μετά την ανατροπή του Τσάρου 
η κυβέρνηση, το νέο καθεστώς, στο πιο κρίσιμο ζήτημα, στο ερώτημα του πολέμου, 
επέμενε στη συνέχισή του, δηλαδή στη διαιώνιση της παλιάς κατάστασης. Πώς θα 
μπορούσε να εδραιωθεί μία φιλελεύθερη δημοκρατία στις ρωσικές συνθήκες όταν 
αδιαφορούσε για τα δεινά του πολέμου; Οι Μπολσεβίκοι πέτυχαν στο σχέδιό τους 
επειδή εξέφρασαν κάτι πολύ λογικό: το αίτημα για ειρήνη. Και την έκαναν πράξη. 
Συζητάμε, και ορθά, για τα θύματα της μεγάλης περιπέτειας του κομμουνισμού του 
20ου αιώνα. Την ίδια στιγμή όμως η Οκτωβριανή επανάσταση, και η απόσυρση της 
Ρωσίας από τα στρατιωτικά μέτωπα, συνέβαλε στο να σωθούν εκατομμύρια ζωές, οι 
οποίες ενδεχομένως θα συνέχιζαν να χάνονται σε έναν παρατεταμένο παγκόσμιο 
πόλεμο. 
 
Το ζήτημα είναι ότι οι Ρώσοι προσπαθούν επί περίπου 150 χρόνια, μαζεύονται, 
ξαναμαζεύονται, γίνονται μικροεπαναστάσεις συνέχεια, τις οποίες 
κατατροπώνουν οι τσάροι με φρικτή βία. Ποιο είναι εκείνο το συστατικό  που 
φέρνει την ανατροπή το 1917; 
 
Έχεις δίκιο σε αυτό και νομίζω ότι συχνά, ιδίως στις τάξεις τις αριστεράς, όλοι 
επιμένουν στο επιτυχημένο παράδειγμα των Μπολσεβίκων, ξεχνώντας ότι η Ρωσία 
ήταν ένα εργαστήριο ιδεολογικών ρευμάτων που έρχονται σε εμάς μόνο μέσα από τη 
λογοτεχνία. Οι επαναστατικές απόπειρες όμως, όπως εύστοχα λες, μένουν απόπειρες. 
Αυτό που αλλάζει το 1917 είναι η εξάντληση των κοινωνιών από τον πόλεμο, εξέλιξη 
που δεν αφορά μόνο φυσικά τη Ρωσία. Οι Ευρωπαίοι είχαν απολαύσει μία 
παρατεταμένη ειρήνη και άξαφνα βρέθηκαν στη δίνη μίας ανθρωποσφαγής, η οποία 
αποσταθεροποίησε κάθε έννοια κανονικότητας και κάθε έννοια καθεστηκυίας τάξης. 
Ο κλονισμός αυτός διαφαίνεται και στο τι ακολουθεί την Οκτωβριανή επανάσταση: 
κοινωνική αναταραχή σε κάθε σημείο του πλανήτη και ιδίως στην Ευρώπη. Η 
γερμανική και η ουγγρική επανάσταση, οι καταλήψεις εργοστασίων στην Ιταλία, οι 
πρώτες ριζοσπαστικές εκφάνσεις του αντιαποικιακού κινήματος, όλα αυτά 
θεμελιώνονται σε μια διάθεση ανατροπής ενός συστήματος που είχε χάσει την 
αξιοπιστία του μέσα στα χαρακώματα του πολέμου. 
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«Ο Λένιν δεν ήταν μοναδικός. Ανήκε σε μια ολόκληρη γενιά επαναστατών με κοινά 
χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές τους αναφορές. Αναρχικοί, 
σοσιαλιστές και κομμουνιστές μοιράζονταν μία βαθιά πίστη ότι η ιστορική εξέλιξη 
θα δικαίωνε τις ιδέες τους. » 
 

 
Γιατί ο Λένιν; 
 
Ο Λένιν μας φέρνει μπροστά σε ένα είδος ανθρώπου το οποίο δεν υπάρχει πια: τον 
επαναστάτη, δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος αφιερώνει τη ζωή του καθολικά στην 
«Υπόθεση» με ύψιλον κεφαλαίο. Ο Λένιν δεν ήταν μοναδικός. Ανήκε σε μια ολόκληρη 
γενιά επαναστατών με κοινά χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές τους 
αναφορές. Αναρχικοί, σοσιαλιστές και κομμουνιστές μοιράζονταν μία βαθιά πίστη ότι 
η ιστορική εξέλιξη θα δικαίωνε τις ιδέες τους. Και αυτή η πίστη ήταν το αντίσωμα σε 
κάθε καταδίωξη ή αρνητικό συσχετισμό. Αυτός ο ανθρωπότυπος πια δεν υπάρχει. Το 
καλούπι έχει σπάσει οριστικά. 
 
Είχε κι αυτός ιμπεριαλιστικές τάσεις. 
 
Δεν είμαι σίγουρος. Ας μην ξεχνάμε ότι μια από τις πρώτες ενέργειες των 
Μπολσεβίκων επέτρεψε την κήρυξη, για παράδειγμα, της ανεξαρτησίας της 
Φινλανδίας, ενώ η πολιτική του γύρω από τον πόλεμο θεωρήθηκε «προδοτική» για  τα  

«Ο Λένιν δεν ήταν μοναδικός. Ανήκε σε μια ολόκληρη γενιά επαναστατών με κοινά 
χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές τους αναφορές. Αναρχικοί, 

σοσιαλιστές και κομμουνιστές μοιράζονταν μία βαθιά πίστη ότι η ιστορική εξέλιξη θα 
δικαίωνε τις ιδέες τους.» 
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Ρωσικά συμφέροντα. Την ίδια στιγμή τα χρόνια του Λένιν στην εξουσία συμπίπτουν 
με μία περίοδο έντονης και ζωντανής συζήτησης στο εσωτερικό του κομμουνιστικού 
κινήματος. Όταν διαβάζει κανείς τα πρακτικά από τα  πρώτα συνέδρια της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, εκπλήσσεται από το πόσο ανοιχτά φαντάζουν όλα και πόσο 
έτοιμοι ήταν οι Μπολσεβίκοι να ακούσουν τους εκπροσώπους από άλλες χώρες και 
ιδεολογικά ρεύματα. Ο θάνατος του Λένιν φέρνει το τέλος αυτής της «ανοιχτότητας». 
Πεθαίνει όταν πλέον έχει μαραζώσει οριστικά η δυνατότητα μίας γενικευμένης 
επαναστατικής συνθήκης στην Ευρώπη και την ίδια στιγμή η Σοβιετική εξουσία 
θεμελιώνεται σε βάρος των πειραματισμών. 
 
Η κακή του πλευρά ποια πιστεύεις ότι είναι; 
 
Η κακή του πλευρά αφορά τον ίδιο τον πυρήνα του κομμουνιστικού κινήματος. Τον 
τρόπο δηλαδή που η πίστη στην ιστορία, στον τελικό σκοπό, οδηγεί στην παραγνώριση 
του ανθρώπινου παράγοντα. 
 
Της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή. 
 
Ναι. Και της ανθρώπινης ζωής. Ως προς το φιλοσοφικό σκέλος της ερώτησής σου, 
αυτό που δεν μπορούμε εμείς να συλλάβουμε είναι ότι αυτή η βαθιά πίστη στην 
Υπόθεση, οδηγεί σε μια διαρκή αίσθηση σχετικοποίησης της ανθρώπινης ζωής. Αλλά 
πριν βιαστούμε να αποδώσουμε στον Λένιν χαρακτηριστικά ενός μανιακού δικτάτορα 
ας σκεφτούμε ότι το 1917 οι ηγέτες των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων είχαν 
καθηλώσει την ήπειρο σε έναν πόλεμο με αποκλειστικό στόχο την αναδιανομή εδαφών 
και αποικιών. Αυτό δεν το λέω προς αθώωση του Λένιν. Οι ιστορικοί δεν είναι 
δικαστές. Αλλά το λέω γιατί συχνά η ματιά μας εστιάζει μονοσήμαντα στη Ρωσική 
εμπειρία λησμονώντας για παράδειγμα τη σύγχρονη με την επανάσταση πολιτική των 
δυτικών Δημοκρατιών στις αποικίες τους. Εκεί που η ζωή δεν έχει καμία, απολύτως 
καμία, αξία. 
 
Ο Μαρξ ή ο πόλεμος είναι τελικά αυτό που βάζει το λάδι στα γρανάζια της 
επανάστασης; 
 
Οι περισσότερες ιστορικές κρίσεις που οδηγούν σε επαναστατικές συνθήκες 
σχετίζονται με τον πόλεμο. Υπάρχει μία γενεαλογία εδώ που ανάγεται στα χρόνια της 
Κομμούνας και μπορεί να τη σκεφτεί κανείς να εκτείνεται στα χρόνια των 
αντιαποικιακών επαναστάσεων. Για να μείνουμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι 
επιπτώσεις ήταν καταστροφικές και άμεσα αντιληπτές για όλες τις εμπλεκόμενες 
κοινωνίες. Αλλά η μετασχηματιστική δύναμη του πολέμου δεν περιορίζεται εκεί. Ο 
πόλεμος άλλαξε και τους ίδιους τους μαρξιστές. Έως εκείνο το σημείο οι σοσιαλιστές 
της Ευρώπης πίστευαν στην ομαλή και σταδιακή ιστορική εξέλιξη: η πρόοδος είναι 
νομοτελειακή, οι εργάτες συνειδητοποιούν τη θέση τους και ψηφίζουν τα 
Σοσιαλιστικά Κόμματα, άρα το μέλλον θα είναι σοσιαλιστικό. Στην συλλογιστική 
αυτή μπορεί κανείς να διακρίνει την επιρροή αντιλήψεων που σχετίζονται με τις  θέσεις  



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 342 

του Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών και την επικράτηση των ισχυρότερων, στην 
περίπτωση των κοινωνιών αυτή είναι η «εργατική τάξη». Αυτός είναι ο πυρήνας του 
εξελικτικού σοσιαλισμού: η ιστορία προχωράει όπως ακριβώς την έχουμε προβλέψει. 
 
Κάπου κάνουν λάθος, όμως, όλοι αυτοί. 
 
Κάνουν λάθος ότι η ιστορία δεν εξελίσσεται με το γραμμικό τρόπο που αναμένουν. 
 
Κάνει ζιγκ-ζαγκ. 
 
Ότι και να κάνει, σίγουρα η ιστορική εξέλιξη δεν υπακούει σε συνταγές. Και το 
τεράστιο σοκ είναι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι σοσιαλιστές μέχρι και όταν 
ξέσπασε έλεγαν ότι δεν θα συμβεί. Πίστευαν ότι δεν θα γίνει πόλεμος ακριβώς γιατί οι 
κυβερνήσεις δεν θα προχωρούσαν σε κάτι τέτοιο, φοβισμένες από τη δύναμη των 
σοσιαλιστικών κομμάτων που θα κινητοποιούσαν τους εργάτες ενάντια στον πόλεμο. 
Όταν ήρθε ο πόλεμος όλες αυτές οι προβλέψεις κατέρρευσαν. Και εκεί εντοπίζεται η 
μεγάλη κρίση στο εσωτερικό του σοσιαλιστικού κινήματος, η οποία επέτρεψε σε 
μειοψηφικές  ομάδες,  όπως  του  Λένιν, να  αποκτήσουν  μία  νέα  δυναμική. Το  
κορύφαίοπαράδειγμα αυτής είναι η Ρωσική επανάσταση. Μετά το 1917 τίποτα δεν 
μπορεί να είναι πια ίδιο. 
 
Επηρεάζεται η υπόλοιπη Ευρώπη; 
 
Επηρεάζεται ο υπόλοιπος πλανήτης. 
 
Αν ζω εγώ στην Ελλάδα πώς αντιμετωπίζω αυτή την ιστορία; 
 
Συνηθίζουμε να λέμε ότι το 1917 ανοίγει ένα ρήγμα. Εγώ θα έλεγα ότι η Ρωσική 
επανάσταση είναι ένας ανεμοστρόβιλος. Δεν πατάει κάποιος ένα κουμπί και ξαφνικά 
σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν επαναστάσεις, αλλά αυτό που σίγουρα μπορούμε να 
δούμε είναι ότι μέσα στα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια καταγράφονται επαναστατικές 
κρίσεις και η ανάδυση ενός νέου τύπου κόμματος που οδηγεί στη συγκρότηση των 
κομμουνιστικών κομμάτων. Εκείνοι που συγκινούνται από το παράδειγμα των 
Μπολσεβίκων πιστεύουν ότι όλα είναι δυνατά. Η ελληνική περίπτωση δεν είναι τόσο 
διαφορετική. Θα ήταν βέβαια υπερβολικό να πούμε ότι τον Οκτώβριο του 1917 γίνεται 
η επανάσταση στη Ρωσία και έναν μήνα μετά.... 
 
Τρελαίνονται όλοι. 
 
Όχι βέβαια. Τίποτα δεν γίνεται αυτόματα. Από την άλλη από τα τέλη του 1917 οι 
Έλληνες σοσιαλιστές συζητούν με νέους όρους και αναμφίβολα υπάρχει μια 
αλληλουχία που αποτυπώνεται στην ίδρυση της ΓΣΕΕ και του ΣΕΚΕ στα τέλη του 
1918. Ο ανεμοστρόβιλος έφτασε και εδώ. 
 
Επίσης, δημιουργείται και ένα παράδειγμα. 
 
Δημιουργείται ένα πετυχημένο παράδειγμα. 
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Δηλαδή ότι, κοιτάξτε, αυτοί μπορούν, μη μας κοντράρετε πολύ γιατί μπορεί να 
μπορούμε κι εμείς. 
 
Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος που πιάνει τους αστούς σε όλη την Ευρώπη. Διάβαζα τις 
αναμνήσεις ενός Άγγλου διπλωμάτη, ο οποίος περιγράφει πως οι Σουηδοί 
γαιοκτήμονες στα τέλη του 1917 πήγαιναν σε λέσχες σκοποβολής για να μάθουν να 
χειρίζονται τα όπλα, αναμένοντας την επανάσταση που θα ξεσπούσε από στιγμή σε 
στιγμή. Το '17 λοιπόν εκτός από τον ενθουσιασμό που προξενεί, προκαλεί και έναν 
τεράστιο φόβο. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει όντως κίνδυνος επανάστασης, αλλά... 
 
Υπάρχει όμως μια προδιάθεση. 
 
Υπάρχει η βεβαιότητα σε επαναστάτες και αστούς ότι ο παλιός κόσμος κλυδωνίζεται. 
Εκεί θεμελιώνεται και η συγκρότηση του αντικομουνισμού ως μετεξέλιξη του παλιού 
αντιριζοσπαστισμού και αντισοσιαλισμού. Η φοβία του αστικού κράτους οδηγεί σε 
μία ταυτόχρονη προσπάθεια ενσωμάτωσης και καταστολής της κοινωνικής 
αναταραχής. Και εν τέλει επιτυγχάνει στον περιορισμό της επανάστασης μόνο στη 
Σοβιετική Ρωσία. 
 
Θα ήταν διαφορετικά αν υπήρχε ένας «Λένιν» σε κάθε χώρα; 
 
Υπάρχουν πολλοί «Λένιν». Φτιάχνονται εκατομμύρια «Λένιν» τον 20ο αιώνα. 
Άνθρωποι οι οποίοι, σε εργοστασιακές επιτροπές, σε απεργίες, σε διαδηλώσεις 
διακηρύσσουν τη δυνατότητα μίας ριζικής κοινωνικής ανατροπής. Αλλά αυτό δεν 
αρκεί. Η δεκαετία του 1920 ήταν αυτή της διάψευσης της άμεσης μεταφοράς του 
επαναστατικού παραδείγματος υπό την διπλή επιρροή της οικονομικής ανάπτυξης και 
της κρατικής καταστολής. Στη δεκαετία του 1930 συχνά ξεχνάμε ότι τα ίδια τα 
Κομμουνιστικά Κόμματα εγκατέλειψαν το στόχο της επανάστασης προς όφελος 
κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών ενάντια στον φασισμό. Αυτή είναι μία πιο 
συμβιβαστική πολιτικής, η οποία είναι η πολιτική του λαϊκού μετώπου, η πολιτική των 
συνεργασιών. Ας πάρουμε ένα ελληνικό παράδειγμα που μας είναι οικείο. Συζητάμε 
πολύ για το 1940-44. Πολύ σπάνια θα βρει κανείς τη λέξη «επανάσταση» στα κείμενα 
του ΕΑΜ, ενώ ο στόχος του σοσιαλισμού δεν δεσπόζει ούτε στις επεξεργασίες του 
ΚΚΕ. Πολλοί λένε ότι αυτό είναι δείγμα της υποκρισίας των κομμουνιστών που δεν 
αποκαλύπτουν το πραγματικό τους σχέδιο για να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο 
στις γραμμές τους. Κατά τη γνώμη μου αυτά είναι ανοησίες. Δεν είναι θέμα 
υποκρισίας, είναι προϊόν της αντίληψης της Κομμουνιστικής Διεθνούς μετά το 1935 η 
οποία εγκαταλείπει το στόχο της σοσιαλιστικής επανάστασης. Άρα και οι «Λένιν» 
εξελίσσονται μέσα στο χρόνο. 
 
Λένε συνέχεια ότι ο κομμουνισμός απέτυχε γιατί δεν εφαρμόστηκε σωστά και για 
αυτό δεν πέτυχε; 
 
Σε μεγάλο βαθμό πάντως πέτυχε. Δηλαδή σκέψου ότι όταν οι μπολσεβίκοι ανέβηκαν 
στην εξουσία όλοι θεωρούσαν ότι δεν  θα  άντεχαν  πάνω  από  ένα  εξάμηνο,  ενώ  στη  
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συνέχεια κατάφεραν όχι μόνο αυτό αλλά και να αντιμετωπίσουν έναν εμφύλιο πόλεμο 
και μια στρατιωτική επέμβαση της Δύσης  (στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα). Άρα 
πέτυχαν το αδύνατο: να σταθεροποιήσουν ένα επαναστατικό καθεστώς σε αντίξοες 
συνθήκες. 
 
Τώρα ως προς την ίδια την ερώτηση, νομίζω ότι με κάτι τέτοια –ότι υπάρχει κάπου σε 
ένα ντουλάπι το εγχειρίδιο «σωστή εφαρμογή του κομμουνισμού»- αποφεύγουμε μία 
άβολη παραδοχή: ότι το τελικό ισοζύγιο της σοβιετικής εμπειρίας ήταν αρνητικό. Η 
αριστερά του 21ου αιώνα θα πρέπει να ξεκινήσει από αυτήν την παραδοχή. Αν πετάει 
την μπάλα στην κερκίδα, απλά φανερώνει την αμηχανία της. 
 
Πώς κρίνεις, όμως, το γεγονός ότι, ενώ είχε τόση πολύ στο επίκεντρο τον άνθρωπο 
και τον εργάτη άνθρωπο, έδειξε και τόσες στιγμές βαρβαρότητας; 
 
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το ερώτημα που απαιτεί μία ειλικρινή συζήτηση για 
την αντιφατικότητα του κομμουνιστικού κινήματος του 20ού αιώνα. 
 
Και τα πρώτα χρόνια. Και ο Τρότσκι, μια φιγούρα που, επειδή τον σκότωσε ο 
Στάλιν, τον θεωρούμε ότι είναι ίσως ο καλός της υπόθεσης, ενώ στη ουσία ήταν 
κι αυτός πολύ επιθετικός; 
 
Ο Τρότσκι, γράφανε κάποιοι αναρχικοί εύστοχα, μπορεί να είναι ο Στάλιν με γυαλιά. 
Αλλά ας πάμε πέρα από τα πρόσωπα στην πιο δύσκολη συζήτηση: οι επαναστάσεις, 
δυστυχώς ή ευτυχώς, ανεξάρτητα από τις δικές μας ευαισθησίες, εμπεριέχουν και 
απελευθερώνουν ένα βίαιο φορτίο. Αυτή τη διαπίστωση δεν την κάνω για να πω ότι 
είναι καλές ή κακές- επαναλαμβάνω ότι ο ιστορικός δεν είναι δικαστής. Αν μπορεί 
πάντως κάποιος να βρει μια ιστορική τομή, η οποία να συνέβη απολύτως ειρηνικά θα 
είναι ένας πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος και φυσικά εμείς οι υπόλοιποι θα είχαμε ένα 
παράδειγμα για να ακολουθήσουμε. Μέχρι τότε όμως; Η Γαλλική Επανάσταση; Ο 
Αμερικανικός Πόλεμος Ανεξαρτησίας; Η Ελληνική Επανάσταση; Δηλαδή, ποια 
ιστορική τομή είναι αποκαθαρμένη από τη βία; 
 
Στην περίπτωση της Αμερικής και της Ελλάδας υπάρχει κάποιος εξωτερικός 
εχθρός; 
 
Πάντα υπάρχει ένας εχθρός. Και στη σοβιετική περίπτωση ο εχθρός είναι εσωτερικός: 
οι «διαφωνούντες» της δεκαετίας του 1930, τα θύματα των σταλινικών διώξεων. 
Πρόκειται αναμφίβολα για μια καταθλιπτική ιστορία. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Από 
τα μέσα της δεκαετίας του 1920 φτάνουν στη Μόσχα πολλοί κομμουνιστές από κάθε 
σημείο του πλανήτη αναζητώντας εκεί καταφύγιο από τις σκληρές διώξεις που 
αντιμετωπίζουν από τα φασιστικά και αυταρχικά καθεστώτα. Και οι άνθρωποι αυτοί, 
οι ίδιοι επαναστάτες, είναι τα θύματα των σταλινικών διώξεων. Εκεί εγώ νιώθω ένα 
πάγωμα. Όταν διαβάζω για παράδειγμα πιστοποιητικά θανάτων από εκτελέσεις το 
1937, το 1938, το 1939 Ελλήνων κομμουνιστών που είχαν πάει στη Σοβιετική Ένωση 
πιστεύοντας ότι εκεί θα συναντούσαν ένα λαμπρό μέλλον κοινωνικής και πολιτικής 
ισότητας. Έτσι όταν  ακούω  για  παράδειγμα  το  τραγούδι  για  τον  Μπεζεντάκο,  μια  
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ιστορική μορφή του ελληνικού κομμουνισμού που είχε δραπετεύσει με 
μυθιστορηματικό τρόπο, νιώθω μια ενδόμυχη θλίψη, έχοντας δει ότι έχασε τη ζωή του 
στη Σοβιετική Ένωση και όχι στον Ισπανικό Εμφύλιο όπως υπήρχε μια φήμη για 
δεκαετίες. Ε, για όλα αυτά η αριστερά του 21ου αιώνα δεν μπορεί να κρύβεται πίσω 
από το δάχτυλο της και να λέει ότι πρόκειται για «υπερβολές» και «παρεκκλίσεις». 
 
Υπάρχουν ακόμα αρνητές; 
 
Υπάρχουν αυτοί που τα σχετικοποιούν. 
 
Η άλλη πλευρά είναι αυτή που εξισώνει όμως τον κομμουνισμό με τον ναζισμό. 
 
Και οι δυο πλευρές στη συζήτηση αυτή βασίζονται στην απλούστευση. Βασίζονται σε 
εξωφρενικές απλουστεύσεις και σε εξωφρενικές σχετικοποιήσεις. 
 
Είχε κάποιο νόημα αυτή η κουβέντα περί ναζισμού και κομμουνισμού; 
 
Όχι. Αυτές οι συζητήσεις εξυπηρετούν μόνο βραχυπρόθεσμες πολιτικές αναζητήσεις, 
ενώ τα επιχειρήματα είναι τόσο προκαθορισμένα όσο σαν ακούει κανείς μια 
ηχογραφημένη μουσική. Ειδικά για τους ανθρώπους που υπερασπίζονται με τα μανίας 
την εξίσωση, υπάρχει μια ψυχολογική διάσταση, επειδή οι περισσότεροι από αυτούς 
είχαν ένα μικρό ή μεγάλο πέρασμα από την αριστερά και είναι ο τρόπος τους να πουν 
ότι «είδα το φως». Με τον ίδιο φανατισμό που θ’ αρνιούντουσαν στη νιότη τους, τα 
εγκλήματα του Στάλιν, με τον ίδιο ζήλο στηρίζουν τα περί εξίσωσης. 
 
Υπήρξαν μπορείς να πεις «χρυσές εποχές» του κομμουνισμού; 
 
Τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αρχικά. Τότε το κομμουνιστικό κίνημα 
παγκοσμίως, πρωταγωνιστεί, οργανώνει, εμπνέει και μετασχηματίζει τις εμπειρίες 
εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη σε μια δυναμική κοινωνικής και 
πολιτικής απελευθέρωσης. 
 
Δηλαδή το 1936 ένας που ζούσε στο Καζάν ή στην Τιφλίδα αντιλαμβανόταν το 
μέγεθος του κομμουνισμού; 
 
Προφανώς δεν υπάρχει μια εμπειρία του κομμουνισμού. Πχ το ’36 για έναν χωρικό 
στη Σοβιετική Ένωση μπορεί να είναι η χειρότερη χρονιά, αλλά την ίδια χρονιά –το 
λέω σχηματικά– στην Ισπανία χιλιάδες άνθρωποι φτάνουν, μέσα από τους 
μηχανισμούς της Κομμουνιστικής Διεθνούς, για να πολεμήσουν σε μια παγκόσμια 
εκστρατεία κατά του φασισμού, την ώρα που οι αστικές δημοκρατίες σφυρίζουν 
αδιάφορα. Αυτή η διπλή φύση της εμπειρίας του κομμουνισμού του 20ου αιώνα 
απαιτεί μια ψύχραιμη αποτίμηση. Θα πρότεινα να προσπαθήσουμε να δεχτούμε την 
πολλαπλότητά του φαινομένου. Πρέπει να σκεφτούμε γιατί ο κομμουνισμός τον 20ον 
αιώνα ενέπνευσε τόσους πολλούς ανθρώπους σε συνθήκες τόσο ριζικής διάψευσης. Η 
απάντηση βρίσκεται στην εμπιστοσύνη στην ιστορική εξέλιξη και στη δυνατότητα της 
κοινωνικής ισότητας. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. 
 
Δεν είναι ανάγκη και να απαντηθεί οπωσδήποτε το ερώτημα αλλά θα μπορούσα 
να έχω μια απάντηση στο αν η Κίνα μπορεί να θεωρηθεί κομμουνιστική χώρα; 
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Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει τίποτα χειραφετητικό και τίποτα ελπιδοφόρο σε 
καθεστώτα που η έννοια του μαρξισμού είναι απλώς διακοσμητική για την εμπέδωση 
της χειρότερης μορφής καταπίεσης των εργατών και των εργατριών. 
 
« Πρέπει να σκεφτούμε γιατί ο κομμουνισμός τον 20ον αιώνα ενέπνευσε τόσους 
πολλούς ανθρώπους σε συνθήκες τόσο ριζικής διάψευσης. Η απάντηση βρίσκεται 
στην εμπιστοσύνη στην ιστορική εξέλιξη και στη δυνατότητα της κοινωνικής 
ισότητας. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό.» 
 
Σήμερα, στην Ευρώπη, μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού γιατί η 
αριστερά δεν έχει μια απάντηση ούτε στην επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού 
ούτε στην άνοδο της ακροδεξιάς; 
 
Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης συμπαρέσυρε όλα τα ρεύματα της Αριστεράς και 
μετά το 1991 η Αριστερά στο σύνολό της βολεύτηκε στο να επισημαίνει τις αδυναμίες 
του καπιταλιστικού συστήματος αποσυνδέοντας τις αναλύσεις της από το ερώτημα της 
εξουσίας. 
 
Είχανε γράψει κάποιοι Γερμανοί αναρχικοί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο όχι τόσο 
για το περιεχόμενό του, όσο για τον τίτλο του που ήταν «Τι θα σήμαινε να 
κερδίσουμε.» Η αριστερά της δεκαετίας του ‘90 δεν είχε σκεφτεί πάνω σε αυτό το 
ενδεχόμενο. Και έτσι είχε κάποια συνθήματα για το μέλλον που ήταν copy paste από 
το παρελθόν, ενώ την ίδια στιγμή περιοριζόταν σε ευχολόγια.  
  
Και μια τυφλή πίστη ότι υπάρχει μια διεθνής αλληλεγγύη. 
 
Ναι, την ίδια στιγμή που πλέον δεν υπάρχει κανένα διεθνές κέντρο ή μηχανισμός όπως 
η παλιά Σοσιαλιστική ή και η Κομμουνιστική Διεθνής. Αλλά το βασικό πρόβλημα, 
πανευρωπαϊκά, της αριστεράς είναι ότι δεν έχει σκεφθεί γύρω από βασικά ερωτήματα. 
Τι συζήτηση υπάρχει γύρω από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Έχουμε διάφορες 
προσεγγίσεις αλλά δεν έχουμε φτάσει σ’ ένα σημείο που το σύνθημα μια άλλη Ευρώπη 
είναι εφικτή να είναι κατανοητό αλλά ούτε και η ιδέα της ρήξης με την ΕΕ και μετά 
μόνοι μας να φαίνεται γοητευτικό. Μ’ έναν τρόπο η αριστερά αποσυνδεδεμένη από το 
ερώτημα της εξουσίας πελαγοδρομεί είτε ανάμεσα σε πολιτικές ευαισθησίας που δεν 
έχουν να πουν κάτι είτε σε αμήχανες προσπάθειες αντίστασης. Η αντίσταση δεν είναι 
αρκετή. Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα πρόσφατα ήταν ότι η αριστερά είχε την 
ευκαιρία να μετατρέψει την αντίσταση σε πρόταση για την επόμενη μέρα. 
 
«Έχουμε διάφορες προσεγγίσεις αλλά δεν έχουμε φτάσει σ’ ένα σημείο που το 
σύνθημα μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή να είναι κατανοητό αλλά ούτε και η ιδέα της 
ρήξης με την ΕΕ και μετά μόνοι μας να φαίνεται γοητευτικό. Μ’ έναν τρόπο η αριστερά 
αποσυνδεδεμένη από το ερώτημα της εξουσίας πελαγοδρομεί είτε ανάμεσα σε 
πολιτικές ευαισθησίας που δεν έχουν να πουν κάτι είτε σε αμήχανες προσπάθειες 
αντίστασης. » 
 
Την απογοήτευση όμως απέναντι στο σύστημα που είναι έντονη γιατί δεν μπορεί 
να βγει και να την εκμεταλλευτεί; Υπάρχουν συνθήκες σήμερα να οριστεί με έναν 
άλλο τρόπο η επανάσταση; 
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Ο Λένιν στο «Κράτος και Επανάσταση» γράφει στο τέλος πως πρέπει να σταματήσει 
το γράψιμο γιατί η επανάσταση έχει ξεκινήσει και είναι πολύ που ευχάριστο να 
συμμετέχει κανείς σε αυτήν παρά να γράφεις περί αυτής. Η επανάσταση δεν θα έρθει 
γιατί κάποιοι θα μαζευτούμε και θα ορίσουμε πότε θα συμβεί, ούτε θα συμβεί με τον 
τρόπο που εμείς θα τη φανταστούμε. 
 
Αν η αριστερά εμφανίστηκε ως ένα φόβητρο στον 20ο αιώνα ήταν γιατί ήταν η φωνή 
αυτών που δεν είχαν φωνή. Των αόρατων ανθρώπων. Θα μπορέσει να ξαναγίνει; Αλλά 
αυτό προϋποθέτει να ακούσει τους αόρατους ανθρώπους του σήμερα και να ανοίξει η 
ίδια η Αριστερά τη συζήτηση ανάμεσα στις χειραφετητικές δυνατότητες της 
παραγωγής και την διόγκωση της ανισότητας. Όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει 
ανισότητα. Έχει η Αριστερά ένα σχέδιο αντιμετώπισής της; Δεν νομίζω. 
 
Ξέρεις γιατί όμως; αν πάρω εγώ ένα όπλο και κυνηγάω πλούσιους στην Εκάλη, 
το πολύ πολύ να πάρω το σπίτι τους, αλλά τα χρήματά τους, που είναι και ο 
βασικός μοχλός της επιβίωσης, δεν πρόκειται να τα πειράξω. 
 
Δεν είμαι σίγουρος για την επιτυχία του project που περιγράφεις και προφανώς δεν 
έχω στην τσέπη μου μια μαγική συνταγή. Αλλά ας σκεφτούμε κάπως έκκεντρα. 
Μπορούμε να φανταστούμε πώς θα αντιδρούσε ο Μαρξ αν έβλεπε έναν τρισιδιάστατο 
εκτυπωτή και τι θα σκεφτόταν για το στεγαστικό ζήτημα της Αγγλίας του 19ου αιώνα; 
Πιστεύω ότι θα είχε μπροστά του ένα εξαιρετικό παράδειγμα για να συζητήσει τη 
δυνατότητα της ουσιαστικής χειραφέτησης του ανθρώπου από την ιδιοκτησία και από 
τον καταναγκασμό της μισθωτής εργασίας. Η ουσία του κομμουνιστικού προτάγματος 
δεν είναι τα κεκτημένα δικαιώματα της εργατικής αριστοκρατίας, αλλά η 
αμφισβήτηση του ιερού δικαιώματος της ιδιοκτησίας και η χειραφέτηση από τη 
μισθωτή εργασία. Τουλάχιστον ας μη λέμε ότι είμαστε επαναστάτες αν δεν είμαστε 
διατεθειμένοι να συζητήσουμε για αυτά. 
 
Το βιβλίο του Κωστή Καρπόζηλου, Κόκκινη Αμερική, κυκλοφόρησε πρόσφατα από 
τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
 
Πηγή:.https://m.popaganda.gr/kostis-karpozilos-100-chronia-oktovriani-
epanastasi/  
 

Παράθεμα 14 
 

Ο Νίκος Καζαντζάκης για τη Ρωσική Επανάσταση 
 

Από τα χρόνια της δυτικής αναγέννησης, και κυρίως τα χρόνια του Διαφωτισμού, η 
ανθρωπότητα εγκολπώθηκε μια τρανή ελπίδα: με την επιστήμη να ξεπεράσει όλες τις 
σδυναμίες της και να θεραπεύσει τα βαριά της τραύματα. Η μεγάλη επανάσταση 
συντελέστηκε κατά το 16Ο και 17Ο αιώνα• έκτοτε διαμορφώνεται ραγδαία και καλπάζει 
ασταμάτητα μια νέα εποχή, ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός. Εδώ δεν μπορούμε να 
συζητήσουμε τα αίτια  και  τις  ιδιοτυπίες  αυτής  της  εξέλιξης:  με  άλλα  λόγια  σε  τι  

https://m.popaganda.gr/kostis-karpozilos-100-chronia-oktovriani-epanastasi/
https://m.popaganda.gr/kostis-karpozilos-100-chronia-oktovriani-epanastasi/
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συνέβαλαν προς τούτο η μεσαιωνική φεουδαρχία, η αριστοκρατία, το μετέπειτα αστικό 
δημοκραττικό καθεστώς, ο χρυσός πακτωλός της αποοικιοκρατίας, οι απολυταρχικές 
ιδεολογίες, η επώδυνη επιρροή πάνω στα Βαλκάνια από το Ρήγα Φεραίο έως σήμερα, 
κτλ., κτλ. Παρενθέτω όλα τα παραπάνω χωρίς καμία δάθεση να ρίξω το λίθο του 
αναθέματος εναντίον του δυτικού πολιτισμού. Απεναντίας, επειδή είμαι σφόδρα 
αντίθετος σε κάθε μανιχαϊστική ιδεολογία, τρέφω τον ενδεδειγμένο σεβασμό προς τον 
δυτικό πολιτισμό. Άλλωστε σ’ αυτό τον χώρο δημιουργήθηκαν παρήγορες νησίδες, 
όπου κυριαρχεί η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας. Μένει, βέβαια, το πρόβλημα 
κατά πόσο η ανθρωπότητα στο σύνολό της νέμεται τα αγαθά της επιστημονικής 
έρευνας. Αυτό όμως είναι μια άλλη θλιβερή ιστορία. 
 
Με το συνδυασμό επιστήμης και πολιτικής φιλοσοφίας επιχείρησε, όπως είναι πολύ 
γνωστό, η μαρξιστική ιδεολογία όχι να ερμηνεύσει, αλλά να αλλάξει τον κόσμο. 
(Σημειωτέον ότι ο Μαρξισμός απαλλαγμένος από κάθε δογματισμό μπορεί να 
παραμείνει ένα ενδιαφέρον επιστημονικό και φιλοσοφικό σύστημα με κοινωνικές 
εφαρμογές). Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ιδεολογία, όπως αποδείχθηκε, φορτώθηκε 
σχεδόν όλα τα μειονεκτήματα  του  δυτικού  πολιτισμού. Παρ’ όλα τα οράματα, που 
προβλήθηκαν στην πράξη, και κυρίως στις χώρες του λεγόμενου πρώην υπαρκτού 
σοσιαλισμού, παρέμεινε ένας σκέτος ιδεαλισμός, όσο κι αν αυτό ηχεί παράδοξα. 
 
Ο μεγάλος οραματιστής Νίκος Καζαντζάκης, καθώς βρέθηκε ήδη κατά τις πρώτες 
ημέρες της Ρωσικής Επανάστασης του 1917 στα χώματα αυτής της ωδίνουσας και 
ωδινόμενης χώρας, πρόβλεψε την τραγική κατάρρευση του μεγάλου αυτού 
εγχειρήματος. (Τώρα, πώς αυτός ο άνθρωπος διώχθηκε ως κομμουνιστής, δεν είναι 
απαραίτητο να συζητηθεί). Ιδού τι έγραφε τότε (και όχι, βέβαια, σήμερα όπως 
προβάλλονται μερικοί ως προφήτες με Vatticinia ex evenntu):  
 
«Μα όλες τούτες οι απάντησες είναι μονόπλευρες, αόριστες. Είναι βέβαια σωστές, 
φρόνιμες, πραχτικές, όμως ανίκανες να συνεπάρουν τις μάζες• οι μάζες για να 
κινηθούν και να κιντυνέψουν και να δημιουρργήσουν μεγάλες εποχές, έχουν ανάγκη 
κάθε τόσο από μια ιερή παραφροσύνη, από μιαν πίστη. Γι’ αυτό και τις 
κοινωνιολογικές σας θεωρίες τις νομίζω όχι μονάχα νοητικά ανεπαρκείς παρά και 
στην πράξη ανίκανες να δημιουργήσουν αυτό που θέλετε: έναν καινούριο πολιτισμό. 
--Τι τους λείπει;  
--Ο μύθος.  
Ο Ρούσος μάζεψε τα φρύδια.  
--Αν μείνετε στη Ρουσία, είπε προσπαθώντας να γελάσει, και θελήσετε να διαδώσετε 
τις ιδέες αυτές, θα διατάξω να σας κρεμάσουν.  
--Είναι η μόνη αποστομωτική απάντηση, αποκρίθηκα γελώντας κι εγώ, που 
μπορείτε να μου δώσετε».  
(Ταξιδεύοντας – Ρουσία, Αθήνα 1964, σελ. 225-226). 
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Ο Νίκος Καζαντζάκης, 
στην προκειμένη περί-
πωση, διόλου δεν 
αρνείται την επιστήμη και 
την ορθολογική οργάνω-
ση της κοινωνίας. Μόνες 
αυτές όμως είναι πέρα για 
πέρα ανεπαρκείς, γυμνές 
κι ανήμπορες· χρειάζον-
ται το ντύμα του μύθου 
και του οράματος. 
Άλλωστε συχνά αποκα-
λούσε την επιστημονική 
λογική μίζερη, όταν την εντόπιζε να ’ναι μόνη της, προκλητική, υβριστική, αυθάδη και 
κυρίαρχη. Έλληνας και βυζαντινός ο Νίκος Καζαντζάκης (βλ. ο Χριστός 
ξανασταυρώνεται, Αθήνα, 1981, σελ. 10) έβλεπε την κατά φύση πραγματικότητα στην 
ενότητα αισθητών και νοητών, καρδιάς και νου, σώματος και ψυχής. Κι αυτή η 
ενότητα εξασφαλίζεται εξάπαντος στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα του μύθου και του 
οράματος. Αυτό το ντύμα του μύθου και του οράματος ξεπερνάει τα επιμέρους και 
συγκεκριμένα ππράγματα, την ατομικότητά μας και την ίδια την ιστορία• συντελείται 
η μεταφυσική έντοαση και επέκταση. Και μονάχα μέσα σ’ αυτό το περιρρέον κλίμα 
μπορεί, όσο είναι εφικτό, να πραγματώνεται η πρόοδος.  
 
Πηγή: Νίκος Ματσούκας, Δογματική και συμβολική θεολογία Γ, εκδ. Π. Πουρναρά, 
Θεσσαλονίκη, 1997, σελ. 321-323 
 
 

Παράθεμα 15 
Από tvxs.gr  
 

Νίκος Καζαντζάκης 

Σοστακόβιτς, ο βίος και η πολιτεία μιας μουσικής ιδιοφυΐας 

https://tvxs.gr/news/san-simera/sostakobits-o-bios-kai-i-politeia-mias-moysikis-idiofyias
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09:27 | 09 Αυγ. 2019 

 

Το διασημότερο έργο του - ακόμη και μεταξύ των μη μυημένων- είναι αναμφίβολα το 
Waltz 2. Διάσημη, σχεδόν εξίσου, παραμένει και η Πέμπτη Συμφωνία του. 
 
Όμως, η ζωή και η μουσική ιδιοφυΐα του Σοστακόβιτς παραμένουν άρρηκτα 
συνδεδεμένες με το σοβιετικό καθεστώς. Υπήρξε ο δημοφιλέστερος σοβιετικός 
συνθέτης της γενιάς του  -τιμήθηκε με διακρίσεις και κρατικά βραβεία- η σχέση του 
όμως, ειδικά με τον Στάλιν (το καθεστώς αποκήρυξε δύο φορές τη μουσική του και 
κατά καιρούς απαγόρευσε έργα του), ήταν αν μη τι άλλο, μυθιστορηματική. 
 
Για την σχέση αυτή -που έχει γίνει διεθνώς γνωστή με τον όρο Shostakovich Wars- 
έχει γίνει πολύ συζήτηση και έχουν γραφεί ποικίλες ερμηνείες, αναγνώσεις, 
προσεγγίσεις από βιογράφους και ερευνητές: Από την εκδοχή του «βασανισμένου 
αντιφρονούντα» μέχρι ότι, επρόκειτο απλά, για την αντικομμουνιστική αμερικανική 
υστερία (με σημείο αιχμής την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου). Σε κάθε περίπτωση, 
πέρα από τις εικασίες υπάρχουν τα ίδια τα γεγονότα που παραμένουν αδιαμφισβήτητα. 
 
Ο συνθέτης Ντμίτρι Σοστακόβιτς, από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ού 
αιώνα, γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1906 (12 Σεπτεμβρίου με το παλαιό 
ημερολόγιο) στην Αγία Πετρούπολη. 
 
Από την πλευρά του πατέρα του καταγόταν από την Πολωνία. Η μητέρα του, Σοφία 
Κοκούλινα, απώτερης ελληνικής καταγωγής, ήταν πιανίστρια και σπούδαζε στο Ωδείο 
της Αγίας Πετρούπολης, όπου και γνώρισε τον Ντμίτρι Μπολεσλάβοβιτς, με τον οποίο 
παντρεύτηκε το 1903. 
 
Το ζευγάρι απέκτησε συνολικά τρία παιδιά και ο Ντμίτρι (χαϊδευτικό, Μίτια) ήταν το 
δεύτερο στη σειρά. 
 

 
Παρά την οικογενειακή μουσική παράδοση ο Μίτια αρχικά δεν ενδιαφερόταν καθόλου 
για την μουσική· η μητέρα του όμως σύντομα κατάφερε να στρέψει το ενδιαφέρον του,  
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όπως και της μεγάλης αδερφής του Σοφίας, στο πιάνο. 
 
Το ταλέντο του έγινε εμφανές ήδη από τα πρώτα του μαθήματα στο πιάνο, σε ηλικία 
9 ετών και σύντομα ο Ντμίτρι έκανε τις πρώτες απόπειρες στην σύνθεση. 
 
Σε ηλικία 20 μόλις ετών έγινε παγκοσμίως γνωστός με την Πρώτη Συμφωνία του, 
που παρουσιάστηκε στο τότε Λένινγκραντ και στη Μόσχα -είχε συνθέσει το έργο για 
την αποφοίτηση του από το ωδείο. 
 
Στις αρχές του 1923, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα του, η οικογένεια 
βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Επιπλέον ο Σοστακόβιτς μαθαίνει 
ότι πάσχει από φυματίωση. Τον Οκτώβριο του 1924 αρχίζει να εργάζεται ως πιανίστας 
σε προβολές ταινιών του βωβού κινηματογράφου. 
 
Ο Σοστακόβιτς δήλωνε γοητευμένος από τον κινηματογράφο ήδη από τα πρώτα 
βήματα της καριέρας του, εξού και στην πορεία συνέθεσε μουσική για περισσότερες 
από τριάντα ταινίες μεγάλων σκηνοθετών, όπως των Κοζίντσεφ, Γιούτκεβιτς, 
Αρνσταμ, Ερμλέρ, Γκερασίμοφ, Ντοφτσένκο, Ροσάλι. 
 
Τρία χρόνια μετά κερδίζει «τιμητική μνεία» στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου της 
Βαρσοβίας το 1927 και μετά τον διαγωνισμό συναντά τον μαέστρο Μπρούνο Βάλτερ, 
ο οποίος ήταν τόσο εντυπωσιασμένος από την Πρώτη Συμφωνία του συνθέτη, που την 
διηύθυνε στην πρεμιέρα του στο Βερολίνο αργότερα εκείνη τη χρονιά. 
 
Στο εξής ο Σοστακόβιτς αφοσιώνεται στη σύνθεση και περιορίζει τις εμφανίσεις του, 
κυρίως σε εκτελέσεις δικών του έργων. Το 1927 γράφει τη Δεύτερη Συμφωνία του (με 
υπότιτλο: Στον Οκτώβρη), έπειτα από παραγγελία για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 
δέκατης επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης. 
 
Παράλληλα, αρχίζει να γράφει την όπερα Η Μύτη, η οποία βασιζόταν στην ομώνυμη 
ιστορία του Γκόγκολ και σατίριζε την σοβιετική γραφειοκρατία. Το 1929, η όπερα 
επικρίθηκε για «φορμαλισμό» από την RAPM, τη σταλινική ομοσπονδία μουσικών, 
και δέχτηκε εν γένει αρνητικές κριτικές. 
 
Το 1927 γνωρίζει τη μετέπειτα σύζυγό του, Νίνα Βάρζαρ, η οποία τότε σπούδαζε 
ακόμα φυσικομαθηματικά. Ο συνθέτης ένιωσε γρήγορα έλξη γι' αυτήν και 
επισκεπτόταν το σπίτι της με κάθε ευκαιρία. Η οικογένεια της κοπέλας αρχικά δεν 
ήταν ενθουσιασμένη με την σχέση των δύο νέων, αλλά τελικά το ζευγάρι επιβλήθηκε 
και στις 13 Μαΐου 1932 γίνεται ο γάμος τους. Δυσκολίες οδήγησαν σε διαζύγιο το 
1935, αλλά το ζευγάρι σύντομα επανασυνδέθηκε. 
 
Στο τέλος της δεκαετίας του '20 και στις αρχές της δεκαετίας του '30 εργάστηκε στο 
TRAM, το Εργατικό (Προλεταριακό) Νεανικό Θέατρο. Παρότι το έργο του ήταν 
μικρό, η θέση του τον προφύλαξε από ιδεολογικές επιθέσεις και αμφισβητήσεις. 
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Μεγάλο μέρος της περιόδου εκείνης αφιερώθηκε στη σύνθεση της όπερας Η λαίδη 
Μάκμπεθ του Μτσενσκ. Η πρεμιέρα δίνεται στις 22 Ιανουαρίου 1934 στην Αγία 
Πετρούπολη και γνωρίζει αμέσως επιτυχία. Μάλιστα, γράφτηκε ότι υπήρξε 
«αποτέλεσμα της γενικότερης επιτυχίας του Σοσιαλιστικού οικοδομήματος, της  
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σωστής πολιτικής του Κόμματος» και ότι μια τέτοια όπερα «θα μπορούσε να έχει 
γραφτεί μόνο από Σοβιετικό συνθέτη,  μεγαλωμένο  μέσα  στο  καλύτερο  κομμάτι  της 
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παράδοσης της Σοβιετικής κουλτούρας». Κατά τα δύο επόμενα χρόνια η φήμη και η 
δημοτικότητα του συνθέτη αυξάνονταν και το έργο του δεχόταν επαίνους από 
κριτικούς και κοινό. 
 
Όμως, το 1936 ο Σοστακόβιτς χάνει την εύνοια του καθεστώτος. Αφορμή ήταν η 
επίσκεψη του Στάλιν στο θέατρο όπου παρουσιαζόταν η «Λαίδη Μάκμπεθ». 
 
Λέγεται ότι ο Στάλιν παρακολούθησε το έργο κρυμμένος πίσω από μια κουρτίνα για 
λόγους ασφάλειας και ότι έφυγε από το θέατρο στη μέση της παράστασης. 
 
Το εάν και κατά πόσο ο Στάλιν ενοχλήθηκε από τις θέσεις της όπερας, από τον 
πρωτοποριακό χαρακτήρα της μουσικής ή από την αυξανόμενη δημοτικότητα του 
Σοστακόβιτς, παραμένει αδιευκρίνιστο, όπως και φράση που αποδίδεται σε αυτόν 
«Κάποιος πρέπει να τον σταματήσει». 
 
Η εκστρατεία δυσφήμισης, που λέγεται ότι ήταν υποκινούμενη από τον ίδιο τον 
Στάλιν, ξεκίνησε με μια σειρά επιθέσεων εναντίον του συνθέτη στην εφημερίδα 
«Πράβντα» και συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου με ένα άρθρο υπό τον τίτλο 
«Σύγχυση αντί Μουσικής», που καταδίκαζε το έργο ως αστικό και φορμαλιστικό. 
 
Οι παραστάσεις διακόπηκαν αμέσως και ο συνθέτης τους επόμενους μήνες κοιμόταν 
ντυμένος, με μια βαλίτσα κάτω από το κρεβάτι, προκειμένου να είναι έτοιμος σε 
περίπτωση σύλληψής του από την αστυνομία. Επιπλέον, κυριεύθηκε από κατάθλιψη 
και σκέψεις αυτοκτονίας, οι οποίες εμφανίζονταν κατά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του. Οι παραγγελίες έργων άρχισαν να αραιώνουν και το εισόδημά του 
μειώθηκε δραματικά. Το μόνο αντιστάθμισμα στις απογοητεύσεις εκείνων των καιρών 
ήταν η γέννηση της κόρης του Γκαλίνα και του γιου του Μαξίμ. 
 

Η απάντηση του Σοστακόβιτς στην απαξίωσή του ήταν η 5η Συμφωνία του 1937, η 
οποία συνθετικά ήταν συντηρητικότερη από τα προηγούμενα έργα του και  δεν  διέθετε  
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ανοιχτά πολιτικό περιεχόμενο. Έργο επικό και με αντιστοιχίες προς την 5η Συμφωνία 
του Μπετόβεν, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα 
έργα του. Μετά την πρεμιέρα, το έργο παρουσιαζόταν ως επιστροφή του συνθέτη στην 
επίσημη «γραμμή» του κόμματος. 
 
Εκείνη την εποχή, επίσης, ο Σοστακόβιτς έγραψε και το πρώτο από τα κουαρτέτα 
εγχόρδων του (1935). Τα έργα «μουσικής δωματίου» τού επέτρεπαν να πειραματίζεται 
και να εκφράζει ιδέες, οι οποίες δεν θα γίνονταν αποδεκτές στα περισσότερο δημόσιου 
χαρακτήρα συμφωνικά κομμάτια του. Τον Σεπτέμβριο του 1937 άρχισε να διδάσκει 
σύνθεση στο Ωδείο της Μόσχας, το οποίο του παρείχε κάποια οικονομική ασφάλεια. 
 
Με την επίθεση των ναζί στη Σοβιετική Ένωση το 1941, ο Σοστακόβιτς αρχικά 
παραμένει στο Λένινγκραντ και κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης γράφει τα 
τρία πρώτα μέρη της περίφημης 7ης Συμφωνίας του (της επονομαζόμενης «Συμφωνίας 
του Λένινγκραντ»). 
 
Τον Οκτώβριο του 1941, ο συνθέτης και η οικογένειά του μεταφέρονται στο 
Κουϊμπίσεφ (σημερινό Σαμάρα), όπου η συμφωνία ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά στις 5 Μαρτίου 1942. Η πρεμιέρα του έργου στη Μόσχα, στις 27 
Μαρτίου, έγινε κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, όμως οι θεατές δεν εγκατέλειψαν 
τις θέσεις ούτε και έπειτα από συναγερμό αεροπορικής επιδρομής. Ο Στάλιν ήθελε 
να κάνει το έργο γνωστό και εκτός Σοβιετικής Ένωσης: Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο της 
ίδιας χρονιάς το έργο παρουσιάστηκε στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη κι έγινε 
σύμβολο της ρωσικής αντίστασης, τόσο στην Ε.Σ.Σ.Δ. όσο και στη Δύση. 
 

 
Την άνοιξη του 1943 ο Σοστακόβιτς μετακόμισε οικογενειακώς στη Μόσχα. Εκεί 
παρουσίασε την 8η Συμφωνία, ένα έργο σκοτεινό και βίαιο, που αντί να υμνεί τη 
νικηφόρα έκβαση του πολέμου, εκφράζει  το  πένθος  για  τις  μεγάλες  απώλειες.  Αυτό  
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είχε ως αποτέλεσμα την απαγόρευσή της ως το 1960. Αντιθέτως, η 9η Συμφωνία 
(1945) είναι μια ειρωνική παρωδία, η οποία κάθε άλλο παρά ικανοποιούσε την 
απαίτηση προς αυτόν για έναν «ύμνο της νίκης». 
 
Το 1948 ο Σοστακόβιτς καταγγέλλεται και πάλι για φορμαλισμό, στο πλαίσιο του 
«δόγματος Ζντάνοφ». Τα περισσότερα από τα έργα του απαγορεύτηκαν, πιέστηκε να 
μετανοήσει δημόσια και η οικογένειά του στερήθηκε τα προνόμιά της. Σύμφωνα με 
μαρτυρία του φίλου του σκηνοθέτη και ηθοποιού Γιούρι Λιουμπίμοφ, «περίμενε για 
τη σύλληψή του κάθε βράδυ στην πόρτα του ασανσέρ, έτσι ώστε τουλάχιστον να μην 
αναστατωθεί η οικογένειά του». Τα επόμενα χρόνια δούλευε σε τρία επίπεδα: έγραφε 
κινηματογραφική μουσική για να «πληρώνει το νοίκι», έργα που στόχευαν στην 
εξασφάλιση «της επίσημης απενοχοποίησης και επανένταξής του» και σε σοβαρά έργα 
«για το συρτάρι». 
 
Οι περιορισμοί στη μουσική και ιδιωτική ζωή του Σοστακόβιτς χαλάρωσαν το 1949, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του σε μια αντιπροσωπεία επιφανών 
σοβιετικών στις Η.Π.Α. Εκείνη τη χρονιά, επίσης, έγραψε την καντάτα «Το τραγούδι 
των δασών», η οποία εγκωμίαζε τον Στάλιν ως «μεγάλο κηπουρό», ενώ το 1951 
ορίστηκε αντιπρόσωπος στο «Ανώτατο Σοβιέτ». 
 
Ο θάνατος του Στάλιν το 1953 αποδείχτηκε το σημαντικότερο βήμα για την επίσημη 
αποκατάσταση του Σοστακόβιτς, η οποία επισφραγίστηκε με τη 10η Συμφωνία του, 
με το άγριο και δραματικό δεύτερο μέρος της να θεωρείται ότι είναι μουσικό πορτρέτο 
του ίδιου του Στάλιν. Μαζί με την 5η και την 7η, αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες 
συμφωνίες του συνθέτη. 
 
Στις 14 Οκτωβρίου 1954, πραγματοποιείται η αμερικάνικη πρεμιέρα της 10ης 
Συμφωνίας, από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, με διευθυντή τον 
διάσημο Έλληνα μαέστρο Δημήτρη Μητρόπουλο. 
 
Το 1955 για τρίτη φορά εκλέγεται στο Ανώτατο Σοβιέτ, ενώ παρουσιάζεται ένα από 
τα σπουδαιότερα έργα του, το Πρώτο Κοντσέρτο για βιολί, με σολίστ τον Νταβίντ 
Οϊστραχ. 
 
Το 1956, γιορτάζονται τα 50χρονά του και του απονέμεται το Παράσημο Λένιν. 
 
Το 1958 τιμάται με το Βραβείο Λένιν για την 11η Συμφωνία του, αφιερωμένη στην 
Επανάσταση του 1905. 
 
Το έτος 1960 σηματοδότησε άλλη μια κρίσιμη καμπή στη ζωή του Σοστακόβιτς: Την 
προσχώρησή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα. 
 
Το γεγονός έχει ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως, είτε ως ένδειξη συμμόρφωσης και 
αφοσίωσης, είτε ως σημάδι δειλίας, είτε ως αποτέλεσμα πολιτικής πίεσης. Από τη μια, 
είναι γεγονός ότι ο κομματικός μηχανισμός, τώρα πλέον ήταν λιγότερο καταπιεστικός 
από ό,τι πριν από το θάνατο του Στάλιν. Από την άλλη, ο γιος του  θυμάται  τον  πατέρα  
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του να κλαίει ύστερα από το γεγονός και να λέει στη σύζυγό του Irina ότι τον είχαν 
εκβιάσει. Το 1962 ο Σοστακόβιτς επιστρέφει στο προσφιλές του θέμα του 
αντισημιτισμού, στη 13η Συμφωνία (γνωστή ως «Μπάμπι Γιάρ»), σε ποίηση Γιεβγένι 
Γεφτουσένκο, όπου μνημονεύει το Ολοκαύτωμα των Εβραίων κατά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 
 
Συντόνιζε όλα τα ρολόγια  
 
Ο Σοστακόβιτς σε πολλούς τομείς κατατρυχόταν από εμμονές. Σύμφωνα με την κόρη 
του ήταν «μανιακός με την καθαριότητα». Συντόνιζε όλα τα ρολόγια στο διαμέρισμα. 
Συχνά έστελνε κάρτες στον εαυτό του για να ελέγχει πόσο καλά λειτουργούσε η 
ταχυδρομική υπηρεσία. Όταν ήταν καλοδιάθετος, ο αθλητισμός ήταν η βασική του 
ψυχαγωγία, αν και προτιμούσε να είναι θεατής ή κριτής από το να παίζει (ήταν 
διαιτητής ποδοσφαίρου). Επίσης, απολάμβανε να παίζει χαρτιά, κυρίως πασιέντζα. 
 
Από τα μέσα τις δεκαετίας του '60 αυξήθηκαν τα προβλήματα υγείας του. Έπασχε από 
φλεγμονή του νωτιαίου μυελού, η οποία οδήγησε σε σταδιακή παράλυση του δεξιού 
χεριού, και το 1966 έπαθε ένα πρώτο έμφραγμα. Το 1967 έσπασε το πόδι του και από 
τότε κάθε χρόνο περνούσε αρκετούς μήνες στο νοσοκομείο. Στα ύστερα έργα του 
(κυρίως στα τελευταία κουαρτέτα και στη 14η Συμφωνία) διαφαίνονται οι σκέψεις του 
για το θέμα του θανάτου. 
 
Πέθανε στις 9 Αυγούστου 1975 από καρκίνο των πνευμόνων. Κηδεύτηκε -με πολιτική 
κηδεία- και τάφηκε στη Μόσχα. 
 
Τα έργα του Ντμίτρι Σοστακόβιτς είναι κυρίως τονικά και ακολουθούν το ρομαντικό 
ιδίωμα. Έπειτα από μια αρχική περίοδο στο πνεύμα της «πρωτοπορίας» έγραψε σε ένα 
προσωπικό ιδίωμα, στο οποίο φαίνεται μεταξύ άλλων και η έντονη επιρροή του 
Μάλερ. 
 
Το έργο του περιλαμβάνει 15 όπερες, 6 κοντσέρτα (για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο) 
και πολλή κινηματογραφική μουσική. 
 
Η μουσική του Σοστακόβιτς αποκαλύπτει την επίδραση των συνθετών που θαύμαζε: 
τον Μπαχ, τον Μπετόβεν, τον Μάλερ και τον Μπεργκ. Από τους Ρώσους συνθέτες, 
εκτιμούσε κυρίως τους Μουσόργκσκυ, Προκόφιεφ και Στραβίνσκι. 
 
Πηγή: https://tvxs.gr/news/san-simera/sostakobits-o-bios-kai-i-politeia-mias-moysikis-
idiofyias 
 
  

https://tvxs.gr/news/san-simera/sostakobits-o-bios-kai-i-politeia-mias-moysikis-idiofyias
https://tvxs.gr/news/san-simera/sostakobits-o-bios-kai-i-politeia-mias-moysikis-idiofyias
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Βιβλιογρφία – Δικτυογραφία (ενδεικτικά) 

1. Τζωρτζ Όργουελ, Η Φάρμα των Ζώων, μετάφρ. Δημήτρης 

Κωστελένος, Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα. 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Farm  

3. https://www.youtube.com/watch?v=yA3I0GOXnSw 

4. https://www.youtube.com/watch?v=yZ6O_0IICpE&t=2406s  

5. https://www.youtube.com/watch?v=i2D3EY52wPA  

6. https://www.youtube.com/watch?v=OiwZ5JlUd4M  

7. https://aixmi.wordpress.com/2014/09/12/%CE%B7-

%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-

%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-

%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6-

%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%

CE%BB-%CE%B5%CE%B9/  

8. https://antikleidi.com/farma-george-orwell/  

9. http://socialpolicy.gr/2013/10/%CE%B7-

%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-

%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-george-orwell.html  

10. https://www.slideshare.net/ssuser193cb5/ss-58521417 

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Farm
https://www.youtube.com/watch?v=yA3I0GOXnSw
https://www.youtube.com/watch?v=yZ6O_0IICpE&t=2406s
https://www.youtube.com/watch?v=i2D3EY52wPA
https://www.youtube.com/watch?v=OiwZ5JlUd4M
https://aixmi.wordpress.com/2014/09/12/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB-%CE%B5%CE%B9/
https://aixmi.wordpress.com/2014/09/12/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB-%CE%B5%CE%B9/
https://aixmi.wordpress.com/2014/09/12/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB-%CE%B5%CE%B9/
https://aixmi.wordpress.com/2014/09/12/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB-%CE%B5%CE%B9/
https://aixmi.wordpress.com/2014/09/12/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB-%CE%B5%CE%B9/
https://aixmi.wordpress.com/2014/09/12/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB-%CE%B5%CE%B9/
https://aixmi.wordpress.com/2014/09/12/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB-%CE%B5%CE%B9/
https://aixmi.wordpress.com/2014/09/12/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB-%CE%B5%CE%B9/
https://antikleidi.com/farma-george-orwell/
http://socialpolicy.gr/2013/10/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-george-orwell.html
http://socialpolicy.gr/2013/10/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-george-orwell.html
http://socialpolicy.gr/2013/10/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-george-orwell.html
http://socialpolicy.gr/2013/10/%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-george-orwell.html
https://www.slideshare.net/ssuser193cb5/ss-58521417
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ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: Α2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1γ. Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα 2019 – 2020   

με τίτλο “Η Επανάσταση της Λογικής ενάντια στον  

ρατσισμό: το σμίξιμο Ανατολικού και Δυτικού ανέμου”  
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        Στην Επανάσταση της Λογικής… 
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Περιεχόμενα 

Η Ομάδα «Θεατροϊστορείν αντιρατσιστί»  ......... σελ. 363-364 

Η Μεθοδολογία σε 12 απλά βήματα  .................... σελ. 365 

Πρόγραμμα – Τέχνημα της 1γ Ερ. Δημ. Δραστ.   σελ. 366-369 

Η Διασκευή – Πρόταση Παρουσίασης…  ........... σελ. 370-385 

Τεστ αυτοδιάγνωσης με τίτλο: «Μήπως 

είμαι ρατσιστής/στρια και δεν το ξέρω;» ............ σελ. 386-388 
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Η Ομάδα «Θεατροϊστορείν αντιρατσιστί» 

Οι μαθητές & οι μαθήτριες 

Καράμπελα Χαρίσια (Συντονίστρια) 

Θανασούλια Σοφία Μαρία  

Κατσάνος Ιάσων 

Καρδερίνη Αικατερίνη (Συντονίστρια) 

Καλαντζής Κωνσταντίνος  

Καραπατάκης Βασίλειος 

Ζαντιώτη Μαρία (Συντονίστρια) 

Ευσταθίου Ιωάννης Μάριος 

Θεοδώρου Μαρία Ρουμπίνη 

Κολλιοπούλου Χριστίνα 

Καραγιαλάννη Σοφία 

Κατσαρού Μαρκέλλα Τσαμπίκα (Συντονίστρια) 

Ζαρκάδα Ειρήνη 

Θαναηλάκης Γεώργιος 

Καλογιάννης Δημήτριος 

Κίντζιος Ιωάννης 

Μέλη της Ομάδας 

«Μωβ ρόδα» 
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Καραγκιόζογλου Ελευθέριος (Συντονιστής) 

Θανασούλιας Κωνσταντίνος 

Κανελλόπουλος Θεοδόσιος Παναγιώτης 

Κάνης Στυλιανός 

Κίσσας Βασίλειος  

Η καθηγήτρια 

Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 
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Η Μεθοδολογία σε 12 απλά βήματα 

1. Συλλογή υλικού από το διαδίκτυο σχετικού με το θέμα από 
τις Ομάδες. 

2. Ταξινόμηση του υλικού με βάση τα υποθέματα και τις 
οπτικές του θέματος. 

3. Ανάγνωση του μυθιστορήματος. 

4. Σχεδιασμός από την Ολομέλεια των αξόνων της θεατρικής 
διασκευής. 

5. Εντοπισμός των κατάλληλων για διασκευή στοιχείων του 
λογοτεχνικού κειμένου. 

6. Πρώτη θεατρική διασκευή & οι διορθώσεις. 

7. Οριστικοποίηση της θεατρικής διασκευής. 

8. Δημιουργία από την Ολομέλεια του τεστ αυτοδιάγνωσης 
με τίτλο «μήπως είμαι ρατσιστής/στρια και δεν το ξέρω;» 

9. Δημιουργία του Προγράμματος – Τεχνήματος της 1γ 
Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας. 

10. Σύνθεση από τις Ομάδες του παραδοτέου. 

11. Συγγραφή της 1γ Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριό-
τητας. 

12. Πρόταση Παρουσίασης της θεατρικής διασκευής από τα 
μέλη της Ομάδας «Μωβ ρόδα». 
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ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: Α2 
 

ΤΟ ΣΜΙΞΙΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόταση Παρουσίασης της 1γ Ερευνητικής Δημιουργικής 

Δραστηριότητας 2019 – 2020 



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 367 

Η Πρόταση Παρουσίασής μας με τίτλο: "Το σμίξιμο 
Ανατολικού και Δυτικού ανέμου" 

Η Ομάδα «Θεατροϊστορείν Αντιρατσιστί» διασκεύασε 
αποσπάσματα από το μυθιστόρημα της Περλ Μπακ 
«Ανατολικός και Δυτικός άνεμος» και προτείνει την 
Παρουσίασή τους με θεατρικά δρώμενα στα πλαίσια της 
πραγματοποίησης της 1γ Ερευνητικής Δημιουργικής 
Δραστηριότητας 2019 – 2020. 

Γιατί το Θέατρο ευαισθητοποιεί και αφυπνίζει την 
κοινωνική συνείδηση των πολιτών. 

Η Πρόταση Παρουσίασης περιλαμβάνει και την διανομή των 
ρόλων στα εξής μέλη της Ομάδας «Μωβ ρόδα»: 

Καρδερίνη Αικατερίνη (Μητέρα) 

Καράμπελα Χαρίσια (Κβάι-λαν) 

Καλαντζής Κωνσταντίνος (Σύζυγος της Κβάι-Λαν) 

Κατσάνος Ιάσων (Πατέρας) 

Καραπατάκης Βασίλειος (κύριος Λιου) 

Θανασούλια Σοφία Μαρία (κυρία Λιου) 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 
 
 

 
Η πρόταση Παρουσίασης συμπεριλαμβάνει τη μουσική επένδυση των 
θεατρικών δρώμενων από το συμφωνικό ποίημα «το νησί των νεκρών» 
(https://www.youtube.com/watch?v=GoWk8M_J3WI) που ο Ραχμάνινοφ εμπνεύ-
στηκε από το ομώνυμο έργο του Ελβετού συμβολιστή ζωγράφου Άρνολντ 
Μπαίρκλιν, γιατί «ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός […] είναι μια 
παράσταση. Εσείς και εμείς. Και πρωταγωνιστεί ο θάνατος». 

https://www.youtube.com/watch?v=GoWk8M_J3WI
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Βιογραφία συγγραφέα: Buck Pearl S. 

Η Περλ Μπακ ήταν βορειοαμερικανίδα συγγραφέας από τη 

Βιρτζίνια (1892-1973). Κόρη ιεραπόστολου, από πολύ μικρή πήγε 

στην Κίνα, όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Η 

ενεργητικότητά της φάνηκε από τη μικρή της ηλικία. 

Γοητεύτηκε με τα έργα του Καρόλου Ντίκενς και όπως ομολογεί 

η ίδια, την επηρέασε περισσότερο απ' όλους και του χρωστά 

πολλά. Το 1909 επέστρεψε στις Η.Π.Α. για να συμπληρώσει τις 

σπουδές της και αργότερα γύρισε στην Κίνα, όπου παντρεύτηκε 

τον Αμερικανό ιεραπόστολο Τζον Μπακ. Ο γάμος αυτός όμως 

ποτέ δεν υπήρξε πετυχημένος, γι' αυτό και το 1935 διαλύθηκε. 

Τον ίδιο χρόνο η Μπακ παντρεύτηκε τον Ρίτσαρντ Γουόλς. Το 

πρώτο πλήγμα το δέχτηκε με τον θάνατο της μητέρας της, της 

οποίας έγραψε τη βιογραφία "Η εξόριστη" και μ' αυτό το έργο 

άρχισε τη συγγραφική της σταδιοδρομία. Πολυάσχολος 

άνθρωπος, ασχολούνταν συγχρόνως με τη συγγραφή και τη 

διδασκαλία σε δύο πανεπιστήμια. Το δράμα της για το ανάπηρο 

διανοητικά παιδί της, έδωσε τη συγκλονιστική ιστορία "Το παιδί 

που δε μεγάλωσε ποτέ". Στη συνέχεια τελείωσε τα έργα 

"Ανατολικός και Δυτικός άνεμος" και "Καλή γη". Το τελευταίο 

αυτό έργο έχει ένα ύφος που μοιάζει με της Αγίας Γραφής και 

διαπνέεται από μία θρησκευτικότητα, που κατά τους κριτικούς 

οφείλεται στη θρησκευτική παράδοση της οικογένειάς της. Με 

την "Καλή γη" έγινε παγκόσμια γνωστή και τιμήθηκε με το 

βραβείο Πούλιτζερ. Ακολούθησε το "Όλοι οι άνθρωποι είναι 

αδέρφια". Η μεγάλη της φήμη έφτασε στο απόγειό  της τη  χρονιά  
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που πέθανε ο πατέρας της, γράφοντας το έργο "Μαχόμενος 

άγγελος". Συνολικά η Μπακ έγραψε γύρω στα 45 έργα, που 

μεταφράστηκαν σε 20 γλώσσες και φυσικά και στην ελληνική. 

Στα έργα της αναλύει τις εμπειρίες της από την παιδική της 

ηλικία και από τη σκληρή ζωή των αγροτών της Κίνας, όπου 

γεύτηκε την πείνα, τη δυστυχία, από τα ήθη και τα έθιμα του 

μακρινού αυτού τόπου (Ένα διαιρεμένο σπίτι, Οι πολλοί μου 

κόσμοι, Μία γέφυρα για πέρασμα, Σκορπισμένο σπίτι, Περήφανη 

καρδιά, Θάνατος στον Πύργο, Η μάνα κ.ά.). Το 1938 τιμήθηκε με 

το βραβείο Νόμπελ. 

Σύνοψη του βιβλίου "Ανατολικός και Δυτικός άνεμος" 

Η Κβάι-λαν είναι μια νεαρή Κινέζα, από αρχοντική οικογένεια 

της προεπαναστατικής Κίνας, που εξιστορεί τόσο την περιπέτεια 

του δικού της γάμου όσο και την οικογενειακή "τραγωδία" του 

αδελφού της με μια ξένη από τη Δύση. Η Περλ Μπακ, σε αυτό το 

έργο της, περιγράφει με τον πιο αυθεντικό τρόπο τα ήθη και τα 

έθιμα της φεουδαρχικής Κίνας. Με πένα άλλοτε γλαφυρή και 

άλλοτε επική, η συγγραφέας κορυφώνει την αφήγησή της με την 

επικράτηση του σύγχρονου τρόπου ζωής πάνω στις προλήψεις 

και τις δεισιδαιμονίες ενός παρωχημένου τρόπου ζωής και μιας 

εθνοφυλετικής θεώρησης του κόσμου. 

Πηγή 1  
https://www.public-cyprus.com.cy/product/books/greek-books/literature/translated-
literature/anatolikos-anemos-kai-dytikos-anemos/prod250778/ (με ελάχιστες προσαρμογές) & 

Πηγή 2 
https://www.wikiwand.com/el/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%B3
%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1 

https://www.public-cyprus.com.cy/product/books/greek-books/literature/translated-literature/anatolikos-anemos-kai-dytikos-anemos/prod250778/
https://www.public-cyprus.com.cy/product/books/greek-books/literature/translated-literature/anatolikos-anemos-kai-dytikos-anemos/prod250778/
https://www.wikiwand.com/el/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://www.wikiwand.com/el/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
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Η θεατρική Διασκευή - Πρόταση Παρουσίασης του μυθιστορήματος 
της Περλ Μπακ «Ανατολικός και Δυτικός άνεμος» με τίτλο «Το 

σμίξιμο Ανατολικού και Δυτικού ανέμου» 

ΣΚΗΝΗ 1  

Σκηνικό: Μια λιτά διακοσμημένη κάμαρα με ένα ξυλόγλυπτο κάθισμα 
στο βάθος της Σκηνής στα δεξιά, τρία τέταρτα προφίλ. 

Πρόσωπα: Μητέρα, Κβάι-λαν. 

Η μητέρα καθισμένη. Μπαίνει με σκυμμένο το κεφάλι η Κβάι-λαν και 
υποκλίνεται. 

Κβάι-λαν: Με ζήτησε η σεβαστή μητέρα μου;   
Μητέρα: Κάθισε Κβάι-λαν. (Η Κβάι-λαν κάθεται απέναντί της μην 
τολμώντας να κοιτάξει στα μάτια τη μητέρα. Εκείνη εξακολουθεί). 
Κβάι-λαν, θυγατέρα μου, ήρθε η ώρα να παντρευτείς τον άντρα, που ο 
πατέρας σου κι ο δικός του σας αρραβώνιασαν πριν ακόμα γεννηθείς, όταν 
ο αρραβωνιαστικός σου ήταν έξι χρόνων. Με αυτόν τον προορισμό 
ανατράφηκες τα δεκαεπτά χρόνια της ζωής σου, διδασκόμενη όλα τα 
καθήκοντά σου απέναντι στη μητέρα του άντρα σου και στον ίδιο. Για 
χατίρι της σε δίδαξα πώς να ετοιμάζεις και πώς να σερβίρεις το τσάι σε 
έναν γεροντότερο, πώς να στέκεσαι μπροστά σε έναν γεροντότερο, πώς ν’ 
ακούς σιωπηλά όταν μιλάει ένας γεροντότερος, είτε έπαινος είναι τα λόγια 
του είτε ψόγος. Σε όλα σε δίδαξα να έχεις υποταγή, όπως ένα λουλούδι 
υποτάσσεται όμοια και στον ήλιο και στη βροχή. Για τον άντρα σου σε 
δίδαξα πώς να στολίζεσαι, πώς να του μιλάς με τα μάτια και δίχως λόγια, 
πώς να… μα τούτα θα τα καταλάβεις σαν θα ’ρθει η ώρα και θα μείνεις 
μονάχη μαζί του… Τους τρόπους και την εθιμοτυπία της αριστοκρατικής 
ζωής –πώς να παρουσιάζεσαι και πώς να αποσύρεσαι μπροστά στους 
ανωτέρους σου, πώς να μιλάς στους κατωτέρους σου, πώς να μπαίνεις στο 
φορείο σου, πώς να χαιρετάς τη μητέρα του αφέντη σου όταν είναι 
μπροστά και άλλοι–, όλα αυτά τα ξέρεις. Το πώς πρέπει να φέρεται μια 
οικοδέσποινα, τις λεπτές αποχρώσεις του χαμόγελου, την τέχνη να 
στολίζεις τα μαλλιά σου με διαμαντικά και λουλούδια, το βάψιμο των 
χειλιών και των  νυχιών  σου,  το  πώς  να  αρωματίζεσαι,  τη  γοητεία  των  
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παπουτσιών πάνω στα μικρά σου ποδαράκια – αχ καημενούλα μου αυτά 
τα πόδια πόσα δάκρυα δεν σου κόστισαν! Μα δεν ξέρω άλλα τόσο μικρά 
στη δική σου γενιά! Τα δικά μου ήταν μια μόλις ιδέα μικρότερα όταν 
ήμουνα στην ηλικία σου. Ελπίζω μονάχα, ότι η οικογένεια του Λη θα 
έδωσαν προσοχή σε όσα τους παρήγγειλα, και ότι θα έδεσαν κι αυτοί τόσο 
σφιχτά τα πόδια της θυγατέρας τους, της αρραβωνιαστικιάς του αδελφού 
σου και γιου μου. Όσο για σένα παιδί μου, αν η νύφη μου είναι σαν εσένα 
δεν θα πολυπαραπονεθώ. Διδάχτηκες να παίζεις την αρχαία άρπα όπως 
πολλές γενιές γυναίκες, για να ευφραίνουν έτσι τους αφέντες τους. 
Διδάχτηκες ακόμη και τους στίχους αρχαίων ποιητών, για να τους 
γλυκοτραγουδάς με τη συνοδεία της άρπας σου. Δεν βλέπω πώς θα 
μπορούσε να βρει παράληψη στο έργο μου ούτε και η πεθερά σου. Εκτός 
αν δεν θά ’φερνες γιο! Μα θα πάω στο ναό να προσφέρω στη θεά ένα 
δώρο, αν τύχαινε να περάσεις τον πρώτο χρόνο δίχως σύλληψη. Μόνο ένα 
πράγμα: έχει μείνει σε ξένες χώρες. Έχει σπουδάσει την ξένη γιατροσύνη. 
Δεν ξέρω… Φτάνει όμως! Όλα τα φανερώνει ο χρόνος. Πήγαινε… 
 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 2  

Σκηνικό: Μια λιτά διακοσμημένη κάμαρα με ένα  ξυλόγλυπτο κρεβάτι 
στο κέντρο της Σκηνής. 

Πρόσωπα: Άντρας, Κβάι-λαν. 

Η Κβάι-λαν καθισμένη στο κρεβάτι με το βλέμμα χαμηλωμένο. 
Μπαίνει ο άντρας της. 

Άντρας: Τελικά, ο γάμος μας δεν αποφεύχθηκε. Άκουσες, βέβαια, ότι 
ήθελα να διαλύσω τον αρραβώνα… Περισσότερο για σένα, παρά για μένα. 
Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Δεν υποτίθεται ότι θα ελκόσουν από μένα 
που με βλέπεις για πρώτη φορά, όπως κι εγώ εσένα. Κι όμως, δεν 
μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα ως τώρα. Τώρα όμως που είμαστε μόνοι, 
μπορούμε να δημιουργήσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τη δική μας 
επιθυμία. Εγώ θέλω ν’ ακολουθήσω τα καινούρια έθιμα. Θέλω να σε 
θεωρώ σε όλα ίση με μένα. Δεν θα σε υποχρεώσω να κάνεις τίποτα με το 
ζόρι. Δεν είσαι κτήμα μου, ιδιοκτησία μου! Μπορείς να είσαι φίλη μου, 
αν το θέλει!. Πες κάτι… (Σταματάει να μιλάει σαν να περιμένει μιαν 
απόκριση που δεν έρχεται) Είναι όπως το φοβόμουν… Δεν θα θελήσεις, 
δεν θα μπορέσεις να μου φανερώσεις την πραγματική σου σκέψη. Δεν 
τολμάς ν’ απαλλαχτείς απ’ ό,τι διδάχτηκες ότι πρέπει να πεις και να κάνεις 
σε αυτήν την περίσταση. Άκουσέ με! Δεν σου ζητώ να μιλήσεις. Σε 
παρακαλώ μόνο να μου δώσεις ένα μικρό τεκμήριο. Αν έχεις τη διάθεση 
να δοκιμάσεις μαζί μου τον καινούριο δρόμο, σκύψε το κεφάλι σου λίγο 
πιο χαμηλά. (Η Κβάι Λαν κύβει το κεφάλι της. Ο άντρας εξακολουθεί) 
Σ’ ευγνωμονώ. Αναπαύσου ήσυχα. Να θυμάσαι ότι δεν έχεις τίποτα να 
φοβηθείς, ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Εγώ θα κοιμηθώ απόψε στο πλαϊνό 
καμαράκι. 
 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 3  

Σκηνικό: Μια λιτά διακοσμημένη κάμαρα με ένα ξυλόγλυπτο κάθισμα 
στο βάθος της Σκηνής στα δεξιά τρία τέταρτα προφίλ. 

Πρόσωπα: Πατέρας, γιος. 

Ο πατέρας καθισμένος στο θρόνο του. Μπαίνει ο γιος και υποκλίνεται.  

Πατέρας: Γιε μου, σκέφτηκα το αίτημά σου να εγκαταλείψεις με τη 
γυναίκα σου το πατρικό σου, για να φτιάξετε το δικό σας σπιτικό. Σαν 
πατέρας, κι όχι σαν αφέντης σου, σε παρακαλώ να μείνεις στο σπίτι των 
γονιών σου, δηλαδή στο σπίτι σου. Ό,τι δικό μου είναι και δικό σου. Εδώ 
έχει περίσσιο φαγητό και χώρο. Δεν έχεις ανάγκη να κουράζεσαι με 
σωματική εργασία. Πέρνα τις μέρες σου με αξιοπρεπή ξενοιασιά και με 
τις μελέτες που σ’ ευχαριστούν. Κάνε τη νύφη της τιμημένης μητέρας σου, 
να δώσει γιους. Τρεις γενεές αντρών, κάτω από μια στέγη, είναι ένα θέαμα 
ευάρεστο στον Ουρανό.  
Γιος: Μα εγώ, πατέρα, θέλω να εργαστώ! Σπούδασα και εξασκήθηκα στο 
πιο ευγενικό επάγγελμα στον κόσμο της Δύσης. Όσο για τους γιους, δεν 
είναι αυτή η κυριότερη επιθυμία μου. Θέλω το μυαλό μου να δώσει 
καρπούς για το καλό της πατρίδας μου. Κι ένα σκυλί ακόμα μπορεί να 
γεμίσει τη γη με τους καρπούς του κορμιού του!   
Πατέρας: Τα χρόνια που πέρασες στις έξω χώρες, εκεί που οι νέοι δεν 
σέβονται τους γεροντότερους, σε έκαναν αφιλόστοργο.  
Γιος: Πριν αποχωρήσω με τη γυναίκα μου από το πατρικό μου, σου 
υπόσχομαι ότι θα έχω πάντα, για σένα και τη σεβαστή μου μητέρα, μια 
υική καρδιά. 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 4  

Σκηνικό: Το καθιστικό ενός σπιτιού. 

Πρόσωπα: Κβάι-λαν, άντρας. 

Ο άντρας μελετάει και η Κβάι-λαν κάθεται σιωπηλή. 

Άντρας: Χτες, την ώρα που επέστρεψα από το ιατρείο, άκουσα που 
έπαιζες την άρπα σου… παίζεις πολύ όμορφα. Χμ, ίσως θα ’πρεπε να  
πάρουμε ένα πιάνο για να μάθεις να παίζεις και τη μουσική της Δύσης… 
Και κάτι ακόμη: Σε παρακαλώ, μην βάφεσαι για μένα. Προτιμώ τη φυσική 
ομορφιά στις γυναίκες… (Η Κβάι-Λαν σκύβει το κεφάλι σαν  ηττημένη) 
Κβάι-λαν! (Τον κοιτάζει δειλά) Από τότε που παντρευτήκαμε είχα στο 
νου μου να σε ρωτήσω, αν θα ήθελες να ξετυλίξεις τα πόδια σου. Είναι 
ανθυγιεινό για όλο σου το σώμα. Να, κοίτα πώς είναι τα κόκκαλά σου. 
(Σχεδιάζει γρήγορα ένα φοβερό καμπουριασμένο σκελετό πέλματος 
ποδιού και της το δείχνει)   
Κβάι-λαν: (γεμάτη φρίκη, με κομμένη ανάσα) Πώς το ξέρεις;  
Άντρας: Μην ξεχνάς ότι είμαι γιατρός που σπούδασε στη Δύση. Κι έπειτα, 
θα ήθελα να τα ξετυλίξεις γιατί δεν είναι όμορφα. Εκτός που δεν είναι και 
της μόδας τα τυλιγμένα πόδια. Ταράχτηκες με όσα είπα; (Της χαμογελάει 
με καλοσύνη)  
Κβάι-λαν: (τρέμοντας) Δεν μπορώ… (Η Κβάι-λαν κατευθύνεται στην 
άλλη άκρη της Σκηνής) 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 5  

Σκηνικό: Μια λιτά διακοσμημένη κάμαρα με ένα ξυλόγλυπτο κρεβάτι 
στο μέσο της Σκηνής. 

Πρόσωπα: Μητέρα, Κβάι-λαν. 

Η μητέρα μισοξαπλωμένη στο κρεβάτι της της. Μπαίνει με σκυμμένο 
το κεφάλι η Κβάι-λαν και υποκλίνεται. 

Μητέρα: Έλα κοντά μου παιδί μου, κάθισε εδώ, στο πλάι μου.   
Κβάι-λαν: (υπακούοντας) Ω, σεβαστή μου μητέρα, η απεσταλμένη δούλα 
σου, η Βαγκ Ντα Μα, μου εμπιστεύτηκε τη στενοχώρια σου για τις τρέλες 
του αδελφού μου να αναβάλει το γάμο του με τη θυγατέρα του Λη και να 
προτιμήσει τις σπουδές στις έξω χώρες, και για την απόπειρα αυτοκτονίας 
της τέταρτης κυρίας, επειδή ο τιμημένος πατέρας μου και σύζυγός σου 
θέλησε να αποκτήσει ακόμη μία παλλακίδα. Όμως, ταπεινά σε παρακαλώ, 
δείξε μακροθυμία.  
Μητέρα: Κβάι-λαν, δεν πρόκειται γι’ αυτά. Σε κάλεσα γιατί καταλαβαίνω 
ότι δεν πάνε όλα καλά για σένα. Είχα να σε δω, σύμφωνα με τα έθιμα του 
τόπου μας, τέσσερις εβδομάδες από τον γάμο σου, και δεν αντικρύζω στο 
πρόσωπό σου την έκφραση της ήρεμης ευτυχίας. Είναι σαν να κυρίεψε τη 
σκέψη σου κάποια κρυφή λύπη, μ’ όλο που τα χείλια σου δεν τη 
μαρτυρούν. Τι συμβαίνει; Αν είναι γιατί δεν είσαι ακόμη με παιδί, κάνε 
υπομονή. Πέρασαν δύο χρόνια προτού δώσω έναν γιο στον πατέρα σου. 
(Η Κβάι-λαν σωπαίνει) Μίλησέ μου, Κβάι-λαν!  
Κβάι-λαν: (ξεσπά σε λυγμούς και χώνει το πρόσωπό της στο πάπλωμα 
της μητέρας στο ύψος της καρδιάς της) Αχ, δεν καταλαβαίνω αυτά που 
λέει! Μου λέει να είμαι ίση του, και δεν ξέρω με ποιο τρόπο! Δεν 
συγκινείται από την εμφάνισή μου, όσο περίτεχνα στολισμένη κι αν του 
παρουσιάζομαι. Σιχαίνεται τα πόδια μου και λέει ότι είναι άσχημα και 
κάνει κάτι απαίσιες ζωγραφιές. Μ’ όλο που δεν μπορώ να καταλάβω πώς 
τα ξέρει, γιατί ποτέ, ποτέ δεν τον άφησα να τα δει. (Η μητέρα ανακάθεται) 
Μητέρα: Ίση του; Τι εννοεί; Πώς μπορείς να είσαι ίση με τον άντρα σου; 
Κβάι-λαν: Οι γυναίκες της Δύσης είναι…  
Μητέρα: Ναι, μα εμείς εδώ είμαστε άνθρωποι με γνώση! Και τα πόδια 
σου; Γιατί τα ζωγραφίζει; Τι θες να πεις; 



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 376 

Κβάι-λαν: Για να μου δείξει ότι είναι άσχημα!  
Μητέρα: Τα πόδια σου; Μα σίγουρα τότε, θα τα παραμέλησες. Σου έδωσα 
είκοσι ζευγάρια παπούτσια! Δεν θα διάλεξες αυτά που έπρεπε.   
Κβάι-λαν: Δεν σχεδιάζει το εξωτερικό τους. Σχεδιάζει τα κόκκαλα, όλα 
στρεβλωμένα.  
Μητέρα: Και ποιος είδε ποτέ τα κόκκαλα του ποδιού μιας γυναίκας; 
Μπορεί το μάτι του άντρα να τρυπήσει τη σάρκα;  
Κβάι-λαν: Το δικό του μπορεί, γιατί είναι γιατρός από τη Δύση, λέει.  
Μητέρα: Αχ, καημένο μου παιδί! Αν ξέρει τα μάγια της Δύσης…   
Κβάι-λαν: Δεν τον μέλλει ούτε αν έχουμε γιο. Δεν μ’ αγαπά. Ω μητέρα 
μου, είμαι ακόμη κορίτσι! (Η μητέρα ακουμπά την παλάμη της στο 
σκυμμένο κεφάλι της Κβάι-λαν)  
Μητέρα: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι έκανα κανένα λάθος στον τρόπο 
που ανατράφηκες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα επιτύχαινες να 
ευχαριστήσεις έναν πραγματικό Κινέζο αριστοκράτη. Γίνεται να έχεις 
παντρευτεί με έναν βάρβαρο; Κι όμως, είναι από την οικογένεια των 
Κούγι! Ποιος θα μπορούσε ποτέ να το υποψιαστεί; Είναι τα χρόνια που 
πέρασε στο εξωτερικό. Ευχήθηκα να δω καλύτερα τον αδελφό σου 
πεθαμένο, παρά να πάει στις έξω χώρες. Ωστόσο, παιδί μου, σ’ αυτό τον 
κόσμο ένας μονάχα δρόμος υπάρχει για τη γυναίκα – ένας μονάχα δρόμος 
ν’ ακολουθήσει, όσο κι αν της κοστίζει: πρέπει να ευχαριστεί τον άντρα 
της. Είναι περισσότερο απ’ ό,τι μπορώ να βαστάξω, ότι όλες οι φροντίδες 
μου για σένα πήγανε χαμένες. Μα δεν ανήκεις πια στην οικογένειά μου. 
Ανήκεις στον άντρα σου. Δεν σου μένει να διαλέξεις τίποτε άλλο, παρά 
να είσαι όπως σε θέλει.  
Κβάι-λαν: (ψιθυριστά) Να ξετυλίξω τα πόδια μου;  
Μητέρα: Ναι, να ξετυλίξεις τα πόδια σου. Οι καιροί άλλαξαν…  (Γυρίζει 
το πρόσωπο στον τοίχο) Πήγαινε! 
 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 6  

Σκηνικό: Το καθιστικό του σπιτιού. 

Πρόσωπα: Κβάι-λαν, άντρας. 

Η Κβάι-λαν κάθεται περιμένοντας. Μπαίνει ο σύζυγός της. 

Άντρας: Καλωσόρισες, Κβάι-λαν… Είναι καλά η μητέρα σου; Σε πειράζει 
να σερβιριστεί το δείπνο νωρίτερα; Είμαι τόσο κουρασμένος κι 
εξαντλημένος! Πέρασα όλη τη μέρα μου παλεύοντας με ανόητες 
δεισιδαιμονίες και προλήψεις και νικήθηκα ολοκληρωτικά, γι’ αυτό μη με 
συνερίζεσαι! Είμαι πραγματικά ευχαριστημένος που γύρισες! Μα 
αναρωτιέμαι συνέχεια, αν έκανα ό,τι μπορούσε να γίνει. Μήπως 
παρέλειψα κάποιο επιχείρημα, που θα μπορούσε να σώσει μια ανθρώπινη 
ψυχή; Νομίζω, είμαι βέβαιος, ότι δεν παρέλειψα τίποτα! Κι όμως 
νικήθηκα!  
Κβάι-λαν: Μα για ποιον λόγο; Τι συνέβη;  
Άντρας: Θυμάσαι την οικογένεια Γιου, πλάι στον Πύργο των Τυμπάνων; 
Η Δεύτερη Κυρία τους επιχείρησε σήμερα ν’ αυτοκτονήσει· κρεμάστηκε! 
Φαίνεται ότι δεν μπορούσε πια να υποφέρει τη φαρμακερή γλώσσα της 
πεθεράς της. Με φώναξαν να πάω και, για σκέψου, θα μπορούσα να την 
είχα σώσει! Μόλις είχε κρεμαστεί όταν τη βρήκαν, μόλις εκείνη τη στιγμή! 
Ετοίμασα ό,τι έπρεπε με μιας. Τότε μπήκε ο γεροθείος, ο έμπορος 
κρασιών. Ο κύριος Γιου ο πρεσβύτερος, θυμάσαι, έχει πεθάνει, και 
αρχηγός της οικογένειας είναι τώρα ο κρασάς. Μπήκε λοιπόν φουριόζος 
και απαίτησε να εφαρμοστούν τα παλιά συστήματα. Έστειλε να φωνάξουν 
τους ιερείς και να χτυπήσουν τα γκογκ για να καλέσουν την ψυχή της 
γυναίκας να ξανάρθει πίσω. Μαζεύτηκαν γύρω της οι συγγενείς της, κι 
έτσι αναίσθητη όπως ήταν η καημένη η κοπέλα –δεν είναι ακόμη ούτε 
είκοσι χρονών–, την έβαλαν γονατιστή κατάχαμα και, με όλη τους την 
ψυχραιμία, της στούπωσαν τη μύτη και το στόμα με μπαμπάκι και πανιά, 
και της τύλιξαν το πρόσωπο μέσα σε ένα ύφασμα!  
Κβάι-λαν: Αυτό γίνεται πάντα! Καταλαβαίνεις, είχε κιόλας βγει τόσο 
μεγάλο μέρος της ψυχής της, που έπρεπε να κρατήσουν μέσα ό,τι 
απόμεινε, κλείνοντας όλα τ’ ανοίγματα.  
Άντρας: (πηγαινοέρχεται έξαλλος μέσα στο χώρο) Τι; Κι εσύ; 
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Κβάι-λαν: Πέθανε; (ο άντρας στέκεται όρθιος μπροστά της)  
Άντρας: Αν πέθανε; Εσύ δεν θα πέθαινες, αν σου ’κανα το ίδιο κάμποση 
ώρα; (βγάζει το μαντήλι από την τσέπη του και με τα χέρια του της 
κλείνει τη μύτη και το στόμα, ενώ η Κβάι-λαν ξεγλιστράει και βγαίνει 
από το χώρο. Ο άντρας ξεσπάει σε άγρια γέλια) 
 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 7 

Σκηνικό: Το καθιστικό του σπιτιού. 

Πρόσωπα: Κβάι-λαν, άντρας, κύριος και κυρία Λιου. 

Ο άντρας και η Κβάι-Λαν κάθονται στο σαλόνι. Εκείνος μελετάει. 
Χτυπάει η πόρτα και ο άντρας πηγαίνει ν’ ανοίξει. Μπαίνει ένα 
χαμογελαστό ζευγάρι ξένων. Ο ξένος άντρας δίνει προτεραιότητα στη 
γυναίκα. Ο σύζυγος της Κβάι-Λαν τείνει το χέρι του στην ξένη γυναίκα 
κι εκείνη ανταποδίδει τη χειραψία. Το ίδιο κάνει κι ο ξένος. Στη 
συνέχεια, η ξένη κι ο ξένος τείνουν το χέρι τους στην Κβάι-λαν, ο 
άντρας της τους συστήνει λέγοντας «ο καθηγητής Λιου, και η σύζυγός 
του, κυρία Λιου» – «η σύζυγός μου, Κβάι-λαν», μα η Κβάι-λαν 
σαστισμένη βάζει τα χέρια μέσα στα μανίκια της και υποκλίνεται. Ο 
κύριος και η κυρία Λιου γελούν πιο πλατιά και κάθονται μετά την 
προτροπή του άντρα της Κβάι-λαν. 

Οικοδεσπότης: Καθίστε, χαιρόμαστε που σας δεχόμαστε στο σπίτι μας, 
έτσι Κβάι-λαν;  
Κύριος Λιου: Δεν θα καθίσουμε, περάσαμε μόνο για να σας 
προσκαλέσουμε για δείπνο. Χαρήκαμε που γνωρίσαμε τη σύζυγό σου… 
θα τα πούμε το βράδυ, λοιπόν…  
Οικοδεσπότης: Οπωσδήποτε, θα τα πούμε το βράδυ. (Ο κ. και η κ. Λιου  
σηκώνονται και ο σύζυγος της Κβάι-λαν τους συνοδεύει ως την πόρτα, 
κι επιστρέφει στο σαλόνι)  
Κβάι-Λαν: Μίλησέ μου για τους επισκέπτες μας, σε παρακαλώ!  
Άντρας: Τι να σου πω για τους Λιου; Εκείνος είναι ξακουστός γιατρός 
από τη Δύση, καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική.  
Κβάι-λαν: Κι η γυναίκα;  
Άντρας: Η κυρία Λιου; Είναι τελειόφοιτη ενός σπουδαίου Κολεγίου της 
Δύσης, που το λένε Βασάρ. Είναι μορφωμένη κι έχει πολλά ενδιαφέροντα, 
όπως μας αρέσει να είναι η γυναίκα. Εκτός από αυτά, έχει τρία υπέροχα 
αγόρια και φροντίζει για την ανατροφή τους. Είναι έξυπνα, καθαρά 
καλοφροντισμένα…  χαίρομαι να τα βλέπω!  
Κβάι-λαν: Την βρίσκεις όμορφη;   
Άντρας: Ναι, είναι μια εξελιγμένη γυναίκα με ευαισθησίες, και  περπατάει 
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με πόδια γερά και στέρεα.  
Κβάι-λαν: Μα τα πόδια της έχουν το μέγεθος του κόπανου του ρυζιού! 
Άντρας: Υπάρχει και η φυσική ομορφιά, Κβάι-λαν… όταν μάλιστα είναι 
απλή κι ανεπιτήδευτη γίνεται ακαταμάχητη, μικρή μου!  
Κβάι-λαν: Αν θελήσεις να μου δείξεις τον τρόπο, θα ξετυλίξω τα πόδια 
μου!  
Άντρας: Ω, πόσο περίμενα να τ’ ακούσω αυτό, Κβάι-λαν! (Ο άντρας 
βγαίνει από το δωμάτιο και επιστρέφει με μια λεκάνη με ζεστό νερό κι 
έναν τυλιγμένο λευκό επίδεσμο. Πλησιάζει την Κβάι-λαν, γονατίζει 
μπροστά της και φέρνει τα χέρια του στα πόδια της)   
Κβάι-λαν: Μα όχι, δεν εννοούσα αυτό· δώσε μου τις οδηγίες και θα το 
κάνω μόνη μου.  
Άντρας: Δεν πρέπει να σε πειράζει. Μην ξεχνάς ότι είμαι γιατρός.  
Κβάι-λαν: Δεν μπορώ να υποφέρω καν την ιδέα, ότι κάποιος θα δει τα 
πόδια μου. Κανένας δεν τα έχει δει από τότε που ήμουν αρκετά μεγάλη, 
για να τα φροντίζω μόνη μου!  
Άντρας: Κβάι-λαν, ξέρω πόσο σου κοστίζει αυτό που κάνεις για χατίρι 
μου! Άφησέ με να σε βοηθήσω όσο μπορώ… επιτέλους, είμαι ο άντρας 
σου! (Η Κβάι-λαν σταματάει να αντιδρά. Ο άντρας με μια σοβαρή και 
λυπημένη έκφραση βγάζει το παπούτσι και την κάλτσα και συνεχίζει με 
το μέσα πανί) Πόσο θα υπέφερες! Τι ταλαιπωρημένα νιάτα, κι όλα για το 
τίποτα! (Η Κβάι-λαν ξεσπάει σε λυγμούς) Θα το βαστάξουμε κι οι δυο 
μαζί, Κβάι-λαν! Θα είναι πολύ σκληρό για μένα να σε βλέπω να 
υποφέρεις. Να συλλογιέσαι ότι δεν είναι μόνο για μας, αλλά και για τους 
άλλους… μια διαμαρτυρία γι’ αυτή την αναχρονιστική και απαίσια 
πρακτική εναντίον των γυναικών.  
Κβάι-λαν: Όχι, το κάνω μόνο και μόνο για σένα, για να είμαι μια 
μοντέρνα γυναίκα για σένα! 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 8 

Σκηνικό: Το καθιστικό του σπιτιού. 

Πρόσωπα: Κβάι-λαν, άντρας. 

Η Κβάι-λαν μπαίνει τρέχοντας στο σαλόνι, όπου κάθεται ο άντρας της. 

Άντρας: Ώστε τρέχεις! Ωραία, λοιπόν, αυτό θα πει ότι περάσαμε το πιο 
δύσκολο κι η πίκρα πήγε κάτω. (Η Κβάι-λαν, κοιτάζει τα πόδια της με 
έκπληξη)   
Κβάι-λαν:  Μα δεν είναι ακόμη τόσο μεγάλα σαν της κυρίας Λιου.  
Άντρας: Όχι βέβαια, ούτε και θα γίνουν ποτέ! Τα δικά της είναι πόδια 
φυσικά. Τα δικά σου θα γίνουν όσο μεγάλα μπορέσουμε να τα κάνουμε. 
Κβάι-λαν: Αγόρασα, χθες, παπούτσια πέτσινα, σαν τα δικά της.  
Άντρας: Τέλεια, γιατί αν θυμάσαι τους χρωστάμε και μιαν επίσκεψη.  
Κβάι-λαν:  Όπου θα με υποχρεώνεις να περνάω πριν από σένα; Αλήθεια, 
τι νόημα έχει; Μήπως, επειδή στις κάτω χώρες, καθώς άκουσα, οι άντρες 
είναι κατώτεροι από τις γυναίκες;  
Άντρας: Αυτό δεν είναι αλήθεια! Βασίζεται σε μια παλιά εθιμοτυπία, που 
άρχισε πριν από αιώνες.  
Κβάι-λαν: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν άλλοι παλιοί λαοί πολιτισμένοι, εκτός 
από τον δικό μας. Ώστε, λοιπόν, δεν είναι απόλυτα βάρβαροι. Τι αστείοι, 
τι παράξενοι!  
Άντρας: Όχι πιο παράξενοι από ό,τι είμαστε εμείς για εκείνους!   
Κβάι-λαν:  Τι θες να πεις; Τους φαινόμαστε κι εμείς αστείοι;  
Άντρας: Φυσικά! Αν τους άκουγες να μιλούν! Βρίσκουν αστεία και τα 
ρούχα μας και τα μούτρα μας, και ό,τι τρώμε και ό,τι κάνουμε. Δεν χωράει 
στο μυαλό τους, πώς ένας λαός με τη δική μας εμφάνιση και τα δικά μας 
φερσίματα μπορεί να λογαριάζεται εντελώς ανθρώπινος, όπως αυτοί!  
Κβάι-λαν: Μα εμείς από πάντα είχαμε αυτά τα φερσίματα κι αυτή την 
εμφάνιση, με μαύρα μαλλιά και μάτια…  
Άντρας: Ακριβώς! Κι αυτοί το ίδιο!  
Κβάι-λαν: Μα εγώ φανταζόμουνα ότι ήρθανε στη χώρα μας για να 
μάθουν πολιτισμό! Έτσι έλεγε η μητέρα μου.  
Άντρας: Είχε λάθος! Πιστεύω ότι έρχονται εδώ, με την ιδέα να μας 
μάθουν   πολιτισμό.   Έχουν   πολλά   να  διδαχτούν  από  ’μας,  αυτό  είναι  
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αλήθεια, μα δεν το νιώθουν περισσότερο απ’ όσο καταλαβαίνεις εσύ, ότι 
έχουμε ανάγκη να διδαχτούμε κι εμείς από εκείνους.   
Κβάι-λαν: Σαν τι θα μπορούσαν να μας διδάξουν, δηλαδή;  
Άντρας: Άκου μόνο μερικά: ένα χερούλι που το γυρίζεις και τρέχει νερό 
κρύο ή ζεστό, μια σόμπα που ζεσταίνει δίχως να βλέπεις την καύσιμη ύλη 
–κεντρική χορήγηση νερού και κεντρική θέρμανση τη λένε–  μηχανές που 
οργώνουν τη θάλασσα, άλλες που πετούν στον αέρα κι άλλες κάτω απ’ τη 
θάλασσα, κι ένα σωρό τέτοιες εφευρέσεις!  
Κβάι-λαν: Είσαι βέβαιος ότι δεν είναι μάγια; Τα παλιά βιβλία μιλούν για 
θαύματα που γίνονται με τη φωτιά και με τη γη και το νερό, μα είναι πάντα 
μαγικά τεχνάσματα, που τα κάνουν κάτι πλάσματα μισοξωτικά!  
Άντρας: Όχι, σίγουρα δεν είναι μάγια. Είναι όλα πολύ απλά, όταν 
καταλαβαίνεις πώς γίνονται. Είναι Επιστήμη.  
Κβάι-λαν: Είμαι πολύ περίεργη να δω αυτήν την Επιστήμη, που έκλεψε 
και τον αδερφό μου από τους γονείς του και την αρραβωνιαστικιά του, και 
να καταλάβω σαν τι μοιάζει!  
Άντρας: Τι παιδί που είσαι! Δεν είναι κάτι που μπορείς να το πιάσεις ή να 
το πάρεις στα χέρια σου και να το περιεργαστείς, σαν νά ’τανε κανένα 
παιχνιδάκι! Είναι ένας τρόπος έρευνας των πραγμάτων, του κόσμου, του 
ανθρώπου, της ζωής και των δυνατοτήτων τους, κι η πρακτική εφαρμογή 
των ευρημάτων της έρευνας. Να, κοίτα: (της φέρνει διάφορα βιβλία από 
την βιβλιοθήκη) 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 9 

Σκηνικό: Το καθιστικό του σπιτιού. 

Πρόσωπα: Κβάι-λαν, άντρας. 

Το ζευγάρι απολαμβάνει το τσάι του συζητώντας. 

Κβάι-Λαν:  Δεν ξέρω… φοβάμαι!   
Άντρας: Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Θα γίνει όπως αποφασίσουμε 
εμείς.  
Κβάι-Λαν: Και όσα προστάζουν οι παραδόσεις μας για το παιδί που 
περιμένουμε; Μην ξεχνάς ότι είσαι ένας από έξι γιους που κανένας τους 
δεν έχει αρσενικό γόνο, κι εγώ, που ελπίζω να δώσω τον πρώτο στην 
οικογένειά σου, θα γίνω η ιέρεια του πεπρωμένου της. Αν δώσω γιο, θα 
είναι δεύτερος στην ιεραρχία της οικογένειας, μετά το μεγαλύτερο αδελφό 
σου, και κληρονόμος της οικογενειακής περιουσίας. Πώς μπορούμε, 
λοιπόν, να αγνοήσουμε τις συμβουλές της μητέρας σου, και των συγγενών 
σου για μια αίσια έκβαση της κυοφορίας μου, αφού ο γιος μας θα ανήκει 
σε όλη την οικογένεια;  
Άντρας: Κβάι-λαν, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα αγνοήσεις τις ανόητες 
προλήψεις, αλλιώς σου τ’ ορκίζομαι ότι δεν θα ’χουμε άλλο παιδί! Μου 
δίνεις το λόγο σου;  
Κβάι-Λαν:  Ναι!  
Άντρας: Σ’ ευχαριστώ! Ενημέρωσα τους γονείς μου ότι, για το συμφέρον 
του παιδιού, θ’ ακολουθήσεις τους κανόνες της Δύσης κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης σου κι ότι θα θηλάσεις εσύ το παιδί μας, καθώς κι ότι ο 
γιος μας θ’ ανήκει μονάχα σε μας, στους γονείς του. Θύμωσαν… ο 
πατέρας μου έκλαψε, μα θα βαστάξουμε το θυμό τους και τη λύπη τους, 
χωρίς απόκριση. Το παιδί μας θα καταστρεφόταν με τόσες δούλες, τόσα 
φαγιά και τόση πολυτέλεια στο πατρικό μου.   
Κβάι-Λαν: Αν ήταν για οτιδήποτε άλλο, εκτός από τον γιο μου, η καρδιά 
μου θα λύγιζε μέσα στο στέρνο μου, να βλέπω έναν γιο να κάνει τον 
πατέρα του να κλαίει. Μα τώρα ευχαριστώ τους θεούς, που παντρεύτηκα 
έναν μοντέρνο άντρα.  
Άντρας: Κι εγώ είμαι ευχαριστημένος που, κατά την επίσκεψή μας στους 
Λιου, ενημερώθηκες για τον τρόπο ανατροφής των παιδιών στη Δύση. 
Χαίρομαι όταν ανοίγουν οι ορίζοντές  σου… 
 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 10 

Σκηνικό: Η αυλή του σπιτιού. Σούρουπο. 

Πρόσωπα: Κβάι-λαν, άντρας. 

Το ζευγάρι απολαμβάνει το τσάι του. 

Άντρας: (κοιτάζει ψηλά) Τι φεγγάρι! Θέλεις να παίξεις την άρπα σου, 
Κβάι-λαν; (Η Κβάι-λαν σκέπτεται θλιμμένη)  
Κβάι-λαν: Η άρπα, αγαπημένε μου, έχει έξι απέχθειες κι εφτά 
αντιρρήσεις, σύμφωνα με τους αρχαίους που την έφτιαξαν, και δεν 
αναδίδει τη μουσική της μπροστά σε καμιά από αυτές. Κι απόψε η 
απέχθεια είμαι εγώ, η μουσικός που δεν τη συμπαθεί.   
Άντρας: (χαϊδεύοντας το χέρι της) Γιατί είσαι θλιμμένη;  
Κβάι-λαν: Ω αγαπημένε, φανταζόμουν ότι τώρα πια, αφότου ήρθε ο γιος 
μας, θα είχα μόνο χαρούμενα λόγια να σου μιλώ! Γιατί όσο υπάρχουνε 
δεσμοί από το αίμα μας, να γίνονται αιτία να πονούμε;   
Άντρας: Κβάι-λαν, πρέπει να είσαι προετοιμασμένη. Είναι προτιμότερο 
να κοιτάζεις την αλήθεια κατά πρόσωπο. Είναι πολύ πιθανό, ότι ο αδερφός 
σου δεν θα υπακούσει τους γονείς σου.   
Κβάι-λαν: Πώς το φαντάζεσαι αυτό;  
Άντρας: Εσύ, πώς φαντάζεσαι ότι θα υπακούσει; Σε ρωτάω γιατί διάβασα 
το γράμμα του.   
Κβάι-λαν: Όχι, μην απαντάς με ερωτήματα, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω, δεν 
είμαι έξυπνη σε επιχειρήματα. Αν έχω έναν βάσιμο λόγο να το πιστεύω, 
είναι γιατί διδάχτηκε την υπακοή στους γονείς, που είναι το θεμέλιο του 
κράτους και το καθήκον ενός γιου.  
Άντρας: Τα παλιά θεμέλια γκρεμίζονται, γκρεμίστηκαν κιόλας· χρειά-
ζονται πιο σπουδαίοι λόγοι από αυτούς τον τωρινό καιρό.  
Κβάι-λαν: Μα οι ξένες γυναίκες είναι τόσο άσχημες! Πώς να παντρευτεί 
μια από δαύτες ένας άντρας από τη φυλή μας; Οι δικοί τους άντρες δεν 
μπορούν να κάνουν διαφορετικά, μα…   
Άντρας: Δεν είναι όλες οι  Κινέζες  όμορφες, ούτε όλες οι ξένες άσχημες! 
Η κόρη του Λη, όπως λένε στα τσαγέρικα, έχει χείλια υπερβολικά φαρδιά 
που γέρνουν προς τα κάτω σαν ρυζοδρέπανα.   
Κβάι-λαν: Είναι κορίτσι με υπόληψη, και οι γονείς της από σόι. 
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Άντρας: Είπα μόνο ό,τι άκουσα, κι ό,τι θ’ άκουσε κι ο αδερφός σου. 
Κι ίσως αυτό να έκανε πιο εύκολο να προσηλωθεί η καρδιά του σ’ 
αυτήν την άλλη γυναίκα, που παντρεύτηκε στις έξω χώρες. Το κακό 
είναι ότι η ξένη δεν θα παραδεχτεί μια υποδεέστερη θέση. Στον τόπο 
τους οι άντρες δεν έχουν δευτερεύουσες συζύγους.  
Κβάι-λαν: Εννοείς ότι περιμένει να είναι η μόνη γυναίκα τού αδερφού 
μου, σ’ όλη της τη ζωή; Αφού παντρεύτηκε άντρα από τη δική μας τη 
φυλή, πρέπει να υποταχτεί στους νόμους της φυλής μας! Δεν μπορεί 
να θέλει να επιβάλει τους δικούς της κανόνες. Η ξένη πρέπει να 
καταλάβει ότι πρώτη σύζυγος του αδερφού μου στην Κίνα δικαιούται 
να γίνει η κόρη του Λη!   
Άντρας: Έλα στη θέση της! Πώς θα σου φαινόταν, αν έλεγα ότι θέλω 
να πάρω μια δεύτερη γυναίκα; Μια παλλακίδα;  
Κβάι-λαν: Ω, όχι, αγαπημένε μου, δεν θα μπορούσες να μου το κάνεις 
αυτό… όχι τώρα πια! Σου έδωσα έναν γιο!  
Άντρας: Όχι, καρδούλα μου, δεν θα το ’θελα, δεν θα μπορούσα… (Η 
Κβάι-λαν ξεσπάει σε κλάματα) Γιατί κλαις;  
Κβάι-λαν: Γιατί ο αγαπημένος μου είναι μέσα στην καρδιά μου, και 
τη γεμίζει ξέχειλα, και θά ’θελα…  
Άντρας: Κι αν εκείνη αγαπάει το ίδιο τον αδερφό σου; Η φύση της 
δεν είναι διαφορετική από τη φύση όλων των γυναικών, επειδή έτυχε 
να γεννηθεί πέρα από τις Δυτικές θάλασσες. Είστε γυναίκες και 
μοιάζετε στον νου και στην καρδιά.  
Κβάι-λαν: Δεν την είχα σκεφτεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο! Ω, πόσο 
φοβάμαι! Τι θα κάνουμε αν υπάρχει αγάπη ανάμεσα στην ξένη και 
στον αδερφό μου;  
Άντρας: Αν υπάρχει πραγματική αγάπη ανάμεσα στην ξένη και στον 
αδερφό σου, δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Γιατί η πραγματική αγάπη θα 
δώσει τη σωστή λύση! 

ΑΥΛΑΙΑ 
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Τεστ αυτοδιάγνωσης[i] με τίτλο: 
 

«Μήπως είμαι ρατσιστής/στρια και δεν το ξέρω;» 
 

Αν σε απασχολεί αυτό το ερώτημα, δεν έχεις παρά να κάνεις το 
παρακάτω τεστ και… «καλά αποτελέσματα»! 
 

1. Θεωρείς ότι η αξία των ανθρώπων εξαρτάται από το χρώμα 
τους; 

 
α. ναι 
β. όχι 

 
2. Θεωρείς ότι η αξία των ανθρώπων εξαρτάται από την 

εθνικότητά τους; 
 

α. ναι 
β. όχι 

 
3. Θεωρείς ότι η αξία των ανθρώπων εξαρτάται από τη θρησκεία 

τους, την ιδεολογία τους ή την κοσμοθεωρία τους; 
 

α. ναι 
β. όχι 

 
4. Θεωρείς ότι η αξία των ανθρώπων εξαρτάται από την 

κοινωνική τους θέση; (επάγγελμα, οικονομική επιφάνεια, κ.τ.λ.) 
 

α. ναι 
β. όχι 

 
5. Θεωρείς ότι η αξία των ανθρώπων εξαρτάται από το μορφωτικό 

τους επίπεδο; (βασική, μέση, ανώτατη εκπαίδευση) 
 

α. ναι 
β. όχι 
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6. Θεωρείς ότι η αξία των ανθρώπων εξαρτάται από το φύλο τους; 
 

α. ναι 
β. όχι 

 
7. Θεωρείς ότι η αξία των ανθρώπων εξαρτάται από τον 

ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό τους; 
 

α. ναι 
β. όχι 
 

8. Θεωρείς ότι η αξία των ανθρώπων εξαρτάται από την 
αρτιμέλειά τους ή την όποια αναπηρία τους; (σωματική, 
νοητική, ψυχική) 

 
α. ναι 
β. όχι 

 
9. Θεωρείς ότι η αξία των ανθρώπων εξαρτάται από την εμφάνισή 

τους; (π.χ. όμορφος, άσχημος, ψηλός, κοντός, υπέρβαρος, 
ελλιποβαρής, κ.τ.λ.) 

 
α. ναι 
β. όχι 

 
10.  Θεωρείς ότι η αξία των ανθρώπων εξαρτάται από την ηλικία  

 τους; (έμβρυο, βρέφος, νήπιο, παιδί, νέος, μεσήλικας,  
 ηλικιωμένος) 

 
α. ναι 
β. όχι 

 
11.  Αναγνωρίζεις στους φορείς του Έιτζ τα δικαιώματα των  

 υπολοίπων πολιτών σε όλους τους τομείς; 
 

α. ναι 
β. όχι 
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12. Αναγνωρίζεις ότι οι τοξικοεξαρτημένοι (ναρκομανείς) είναι  
       ασθενείς και παράλληλα μια ευάλωτη κοινωνικά ομάδα;  
 

α. ναι 
β. όχι 

 
13.  Αναγνωρίζεις στους πρώην φυλακισμένους το δικαίωμα της  

 πλήρους ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία; 
 

α. ναι 
β. όχι 

 
14.  Θεωρείς ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι κατώτεροι   

 άνθρωποι ή υπαίτιοι για κοινωνικά ή άλλα προβλήματα; 
 

α. ναι 
β. όχι 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

[i] Για την αυτοδιάγνωση – αυτοαξιολόγησή σου, πολλαπλασιάζεις 
κάθε επιλογή «β. όχι» στα ερωτήματα που ξεκινούν με το ρήμα 
«Θεωρείς» και κάθε επιλογή «α. ναι» στα ερωτήματα που ξεκινούν με 
το ρήμα «Αναγνωρίζεις» με το επτά (07), ώστε ακόμη κι αν συγκεν-
τρώσεις ενενήντα οκτώ (98) στα εκατό (100), το αντιρατσιστικό έλ-
λειμμα του δύο (02) στα εκατό (100) να σου υπενθυμίζει πάντα ότι το 
τέρας του ρατσισμού καιροφυλακτεί ν’ αλώσει το μυαλό και την ψυχή 
όλων, κάθε στιγμή, και να το πολεμάς όπου και όποτε το συναντάς… 
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Παράθεμα 1 

Περλ Μπακ 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

 

Περλ Μπακ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όνομα Περλ Μπακ 

Γέννηση 26 Ιουνίου 1892[1] Χίλσμπορο, Δυτική Βιρτζίνια, ΗΠΑ[1] 

Θάνατος 6 Μαρτίου 1973 (80 ετών)[1] Ντάνμπυ, Βερμόντ, ΗΠΑ[1] 

Επάγγελμα/ 
ιδιότητες 

μεταφραστής, μυθιστοριογράφος[2], αυτοβιογράφος, 
ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεναριογράφος, 
δημοσιογράφος, συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας, 
συγγραφέας και ιεραπόστολος[3] 

Εθνικότητα Αμερικανίδα 

Υπηκοότητα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

Σχολές φοίτησης Πανεπιστήμιο Κορνέλ και Randolph–Macon College 

Αξιοσημείωτα έργα 
Ο πατριώτης, Η μάνα, Χωρισμένη οικογένεια, Ανατολικός-
δυτικός άνεμος, Η γη, Το παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ, Η 
εξορία, Ο μαχητής άγγελος κ.α. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1892
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-nobel_facts-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%BB%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-nobel_facts-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-nobel_facts-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-nobel_facts-1
https://www.wikidata.org/wiki/Q333634
https://www.wikidata.org/wiki/Q6625963
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-2695de4d78b28793225c20c82b42814ef81afcba-2
https://www.wikidata.org/wiki/Q18814623
https://www.wikidata.org/wiki/Q1476215
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://www.wikidata.org/wiki/Q4853732
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://www.wikidata.org/wiki/Q219477
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-f40cbfa143c76a23e54a6c86f35783efce5905d1-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AD%CE%BB
https://www.wikidata.org/wiki/Q7291901
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pearl_Buck.jpg


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 390 

Σύζυγος(οι) John Lossing Buck  

 Πολυμέσα σχετικά με τoν συγγραφέα 

δεδομένα (π • σ • ε ) 
 
 
 
 
 
 
 

Η υπογραφή της Περλ Μπακ 
 
Η Περλ Σ. Μπακ (Pearl Sydenstricker Buck, 26 Ιουνίου 1892 – 6 Μαρτίου 1973), 
(γνωστή και με το κινεζικό της όνομα 賽珍珠, (Σάι-Ζεν-ζου), ήταν Αμερικανίδα 
συγγραφέας που έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της στην Κίνα. Το μυθιστόρημά 
της The Good Earth ήταν το βιβλίο μυθοπλασίας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις 
ΗΠΑ το 1931 και το 1932, και κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ για μυθιστόρημα το 
1932. Το 1938 η Μπακ τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας «για τις πλούσιες 
και αληθώς επικές περιγραφές τής ζωής των χωρικών στην Κίνα, καθώς και για τα 
βιογραφικά της αριστουργήματα.»[4].  
 
Πίνακας περιεχομένων 
 
1 Βιογραφικά στοιχεία 
2 Ανθρωπιστική δράση 
3 Αποτίμηση 
4 Σημαντικότερα έργα και οι ελληνικές εκδόσεις 
5 Βραβεύσεις 
6 Μουσεία και τοπόσημα 
7 Δείτε επίσης 
8 Παραπομπές 
9 Βιβλιογραφία 
10 Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 
Βιογραφικά στοιχεία 
 

Η Περλ Μπακ γεννήθηκε στο Χίλσμπορο της  
Δυτικής Βιρτζίνια και ήταν κόρη της Καρολίν Στάλτινγκ 
(Caroline Stulting, 1857–1921) και του Άμπσαλομ 
Σύντενστράικερ (Absalom Sydenstricker, 1852-1931).  
Αμφότεροι οι γονείς της ήταν ιεραπόστολοι της νότιας 
Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας και ταξίδεψαν στην Κίνα λίγο 
μετά τον γάμο τους στις 8 Ιουλίου 1880, αλλά επέστρεψαν 
στις ΗΠΑ για να γεννηθεί εκεί η Περλ. Στην Κίνα 
επέστρεψαν όταν η Περλ ήταν τριών μηνών και 
εγκαταστάθηκαν στην Ζενγιάνγκ (τότε γνωστή και ως 
Γινγκ-Γιανγκ), κοντά στο Νανκίνγκ[5]. Η Περλ ανατράφηκε  

Το σπίτι όπου 
γεννήθηκε η Περλ 

Μπακ στο Χίλσμπορο 
της Δυτικής Βιρτζίνια 

https://www.wikidata.org/wiki/Q6245297
https://commons.wikimedia.org/wiki/category:Pearl_S._Buck
https://www.wikidata.org/wiki/Special:ItemByTitle?site=elwiki&uselang=el&page=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85:%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85&action=edit
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1892
https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1973
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/1932
https://el.wikipedia.org/wiki/1938
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#Βιογραφικά_στοιχεία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#Ανθρωπιστική_δράση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#Αποτίμηση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#Σημαντικότερα_έργα_και_οι_ελληνικές_εκδόσεις
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#Βραβεύσεις
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#Μουσεία_και_τοπόσημα
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#Δείτε_επίσης
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#Παραπομπές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#Βιβλιογραφία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1_(%CE%97%CE%A0%CE%91)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B5%CE%BD%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-5
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μέσα σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον, στο οποίο έμαθε την αγγλική από τη μητέρα της 
και την κλασική κινεζική από κάποιον κύριο Κουνγκ[6].  
 
Η Εξέγερση των Μπόξερ επηρέασε πολύ την Περλ και την οικογένειά της: Οι Κινέζοι 
φίλοι τους τους εγκατέλειψαν, ενώ και οι Δυτικοί επισκέπτες λιγόστεψαν.  
 
Το 1911 η Περλ άφησε την Κίνα για σπουδές στο Κολέγιο Θηλέων Randolph-Macon, 
στο Λύντσμπουργκ της Βιρτζίνια[7], απ' όπου απεφοίτησε το 1914. Από το 1914 ως το 
1933 υπηρέτησε ως πρεσβυτεριανή ιεραπόστολος, αλλά αναμίχθηκε με τις απόψεις της 
στη διαμάχη φονταμενταλιστών-μοντερνιστών, πράγμα που την οδήγησε στην 
παραίτησή της[8].  
 
Το 1914 η Περλ επέστρεψε στην Κίνα, όπου και παντρεύτηκε έναν οικονομολόγο 
ειδικευμένο στην αγροτική οικονομία, τον Τζων Λόσινγκ Μπακ (John Lossing Buck, 
από όπου και το επώνυμό της), στις 13 Μαΐου 1917. Μετά τον γάμο, το ζεύγος 
εγκαταστάθηκε στο Σουζού της επαρχίας Ανούι (δεν πρέπει να συγχέεται με το 
γνωστότερο Σουζού, αυτό της επαρχίας Γιανγκσού). Την περιοχή αυτή περιγράφει στα 
βιβλία της The Good Earth και Sons.  
 
Από το 1920 ως το 1933 οι Μπακ έζησαν στο Νανκίνγκ, στην πανεπιστημιόπολη του 
Πανεπιστημίου του Νανκίνγκ, όπου δίδασκαν και οι δύο. Πιο συγκεκριμένα, η Μπακ 
δίδασκε αγγλική λογοτεχνία τόσο στο ιδιωτικό αυτό πανεπιστήμιο των ιεραποστόλων, 
όσο και στο Εθνικό Κεντρικό Πανεπιστήμιο (國立中央大學|國立中央大學). Το 1920 
το ζεύγος απέκτησε μία θυγατέρα, την Κάρολ, η οποία έπασχε από φαινυλκετονουρία. 
Το 1921 πέθανε η μητέρα της Μπακ και λίγο αργότερα ο πατέρας της ήρθε να μείνει 
μαζί τους. Από το 1924 έμειναν στις ΗΠΑ για ένα διάστημα, οπότε η Περλ Μπακ πήρε 
μάστερ από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Το 1925 οι Μπακ υιοθέτησαν την Τζάνις 
(γνωστή αργότερα με το επώνυμο Walsh) και το φθινόπωρο επέστρεψαν στην Κίνα[8].  
 
Οι ταλαιπωρίες και οι συνεχείς μετακινήσεις που υπέφεραν οι Μπακ κατά τη δεκαετία 
του 1920 κορυφώθηκαν τον Μάρτιο του 1927 κατά το «Επεισόδιο του Νανκίνγκ»: Σε 
μία περιπλεγμένη μάχη, στην οποία έλαβαν μέρος στοιχεία των εθνικιστών του Τσανγκ 
Κάι-σεκ, κομμουνιστές και διάφοροι πολέμαρχοι, δολοφονήθηκαν αρκετοί Δυτικοί. 
Καθώς ο πατέρας της Μπακ ήταν ιεραπόστολος, η οικογένεια αποφάσισε να 
παραμείνει στο Νανκίνγκ μέχρι που η μάχη έφθασε μέσα στην πόλη. Όταν ξέσπασε η 
βία, μια φτωχή οικογένεια Κινέζων τους επέτρεψε να κρυφτούν στην καλύβα τους ενώ 
το σπίτι των Μπακ λεηλατήθηκε. Η οικογένεια πέρασε μία ημέρα κρυπτόμενη και 
τρομοκρατημένη. Την επόμενη διασώθηκαν από αμερικανικές κανονιοφόρους. 
Ταξίδεψαν στη Σαγκάη και στη συνέχεια στην Ιαπωνία, όπου παρέμειναν για ένα 
χρόνο[9]. Κατόπιν επέστρεψαν στο Νανκίνγκ, παρότι οι συνθήκες παρέμεναν 
επικίνδυνα ρευστές. Το 1934 άφησαν την Κίνα για πάντα.  
 
Το 1935 οι Μπακ πήραν διαζύγιο. Ο Ρίτσαρντ Γουάλς (Richard Walsh) έγινε ο 
δεύτερος σύζυγος της Περλ, αφού προηγουμένως είχε γίνει ο εκδότης της. Το ζεύγος 
έμεινε στην Πενσυλβάνια μέχρι τον θάνατο του Γουάλς, το 1960[10].  
 
Κατά την Πολιτιστική Επανάσταση η Μπακ, ως εξέχουσα Αμερικανίδα συγγραφέας 
της κινεζικής αγροτικής ζωής, αποκηρύχθηκε ως «Αμερικανή πολιτιστική 
ιμπεριαλίστρια» και στενοχωρήθηκε πολύ όταν η σύζυγος του  Μάο  και  υψηλόβαθμοι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%BE%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-Conn,_Pearl_S._Buck,_70–82-8
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%85%CE%BB%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AD%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-Conn,_Pearl_S._Buck,_70–82-8
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%9A%CE%AC%CE%B9-%CF%83%CE%B5%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%9A%CE%AC%CE%B9-%CF%83%CE%B5%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-9
https://el.wikipedia.org/wiki/1935
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-Conn,_Pearl_S._Buck,_345-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
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Κινέζοι αξιωματούχοι την εμπόδισαν να επισκεφθεί την Κίνα με τον πρόεδρο Νίξον 
το 1972[11].  
 
Η Περλ Μπακ πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα σε ηλικία 81 ετών στο Ντάνμπυ του 
Βερμόντ και τάφηκε στο νεκροταφείο Γκρην Χιλς Φαρμ, στο Περκάσι της 
Πενσυλβάνια. Είχε σχεδιάσει η ίδια την ταφόπλακά της: φέρει, γραμμένο με 
κινεζικούς χαρακτήρες, το όνομα με το πατρικό της επώνυμο, Περλ 
Σύντενστράικερ.[12].  
 
Η κατοικία της Μπακ στο Πανεπιστήμιο του Νανκίνγκ αποτελεί σήμερα το κτήριο της 
Βιομηχανικής Ομάδας Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Νανκίνγκ, 
κατά μήκος του δυτικού τείχους του βόρειου κάμπους του πανεπιστημίου.  
 
Ανθρωπιστική δράση 
 
Η Μπακ ήταν αφοσιωμένη σε ένα φάσμα θεμάτων που ελάχιστα απασχολούσαν τη 
γενιά της. Πολλές από της εμπειρίες της ζωής της και οι πολιτικές της απόψεις 
περιγράφονται στα μυθιστορήματα και τα διηγήματά της, αλλά και στις παιδικές 
ιστορίες και τις βιογραφίες των γονέων της που έγραψε (Fighting Angel για τον πατέρα 
της και The Exile για την μητέρα της). Τα θέματα του έργου της είναι ποικίλα και 
συμπεριλαμβάνουν τα δικαιώματα των γυναικών, τους πολιτισμούς της Ασίας, τη 
μετανάστευση, την υιοθεσία, το ιεραποστολικό έργο και τον πόλεμο.  
 
Το 1949, εξοργισμένη με το ότι οι υπάρχουσες τότε υπηρεσίες υιοθεσίας απέρριπταν 
την υιοθεσία παιδιών ασιατικής, ακόμα και μικτής, καταγωγής, η Μπακ ίδρυσε τη 
Welcome House, Inc., την πρώτη διεθνή υπηρεσία διαφυλετικών υιοθεσιών. 
Σχεδόν μισό αιώνα από τότε, το γραφείο αυτό έχει δώσει για υιοθεσία πάνω από 5.000 
παιδιά. Επιπρόσθετα, το 1964, προκειμένου να υποστηρίξει παιδιά που δεν ήταν 
επιλέξιμα για υιοθεσία, η Μπακ ίδρυσε το Pearl S. Buck Foundation (σήμερα 
γνωστό ως Pearl S. Buck International) για να «αντιμετωπίσει τη φτώχεια και τις 
διακρίσεις που βιώνουν παιδιά στις ασιατικές χώρες». Το 1965 ίδρυσε το «Κέντρο 
Ευκαιριών και Ορφανοτροφείο» (Opportunity Center and Orphanage) στη Νότια 
Κορέα, με γραφεία να ανοίγουν αργότερα στην Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και στο 
Βιετνάμ.  
 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η Μπακ περιόδευσε τη Δυτική Βιρτζίνια για να 
χρηματοδοτήσει τη διατήρηση του οικογενειακού της αγροκτήματος στο 
Χίλσμπορο. Σήμερα, ο τόπος όπου γεννήθηκε αποτελεί σπίτι-μουσείο και 
πολιτιστικό κέντρο[13]. Είχε εκφράσει την ελπίδα ότι το σπίτι «θα ανήκε σε 
οποιονδήποτε θα ενδιαφερόταν να το επισκεφθεί» και ότι θα χρησίμευε ως «μια 
πύλη προς νέες ιδέες, όνειρα και τρόπους ζωής«.[14].  
 
Πολύ πριν αρχίσει να θεωρείται πολιτικά ασφαλές κάτι τέτοιο, η Μπακ 
προκάλεσε το αμερικανικό κοινό «παίζοντας» με θέματα όπως ο ρατσισμός, οι 
διακρίσεις κατά των γυναικών και η μοίρα των χιλιάδων βρεφών που γεννιούνταν 
από Ασιάτισσες τις οποίες άφηναν πίσω τους οπουδήποτε είχαν βάσεις 
Αμερικανοί στρατιώτες στην Ασία. Κατά τη διάρκεια της ζωής της η Μπακ 
συνδύαζε τους πολλαπλούς ρόλους της συζύγου, μητέρας, συγγραφέως-
επιμελήτριας εκδόσεων και πολιτικής ακτιβίστριας[15].  
 
Αποτίμηση 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%9D%CE%AF%CE%BE%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-npr-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-12
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-13
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-14
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-Conn,_Pearl_S._Buck,_xv-xvi-15
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Οι κριτικοί της εποχής της Μπακ υπήρξαν 
γενικώς θετικοί και επαίνεσαν τον «όμορφο 
πεζό λόγο της», ακόμα και με την επιφύλαξη 
ότι «το ύφος της τείνει να εκφυλίζεται σε 
υπερβολική επανάληψη και σύγχυση»[16]. Ο 
Πήτερ Κον στη βιογραφία του της Περλ Μπακ 
γράφει ότι, παρά τις τιμές που της 
επιδαψιλεύτηκαν, η καθαυτό συνεισφορά της 
Μπακ στη λογοτεχνία έχει κατά το μεγαλύτερο 
μέρος της λησμονηθεί ή αγνοηθεί σκόπιμα από 
τους «πολιτιστικούς φρουρούς» των ΗΠΑ[17]. 
Ο Κανγκ Λιάο υποστηρίζει ότι η Μπακ έπαιξε 
έναν «πρωτοπόρο ρόλο στην απομυθοποίηση 
της Κίνας και του κινεζικού λαού στον 
αμερικανικό νου»[18]. Η Φύλλις Μπέντλεϋ, σε 
μια κριτική του έργου της Μπακ που 
δημοσιεύθηκε το 1935, γράφει εντυπωσι-
ασμένη: «Αλλά μπορούμε να πούμε ότι, 
τουλάχιστον για το επιλεγμένο υλικό της, το 
σταθερά υψηλό επίπεδο της τεχνικής της 
δεξιότητας και τις συχνά παγκόσμιες ιδέες της, η 
κ. Μπακ δικαιούται να πάρει τη θέση της ως 

σημαντική λογοτέχνιδα. Με την ανάγνωση των μυθιστορημάτων της κερδίζει κάποιος 
όχι απλώς μια γνώση για την Κίνα, αλλά σοφία για τη ζωή.»[19]. Τα έργα της 
δημιούργησαν σημαντική γενική συμπάθεια για την Κίνα και βοήθησαν εξ 
αντιδιαστολής να επιδεινωθεί το κλίμα στις σχέσεις με την Ιαπωνία[20].  
 
Η Anchee Min, Κινέζα συγγραφέας μιας δραματοποιημένης βιογραφίας της Περλ 
Μπακ, κατέρρευσε όταν διάβασε τα έργα της, επειδή είχε απεικονίσει τους Κινέζους 
χωρικούς «με τόση αγάπη, τρυφερότητα και ανθρωπιά»[11].  
 
Η Περλ Μπακ τιμήθηκε το 1983 με ένα γραμματόσημο των 5¢ της σειράς «Μεγάλοι 
Αμερικανοί» που εκδόθηκε από την Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ[21].  
 
Σημαντικότερα έργα και οι ελληνικές εκδόσεις 
 
Μυθιστορήματα 
 
1 1930: East Wind-West Wind ("Ανατολικός άνεμος - Δυτικός άνεμος ") μτφ. 
Κοσμάς Πολίτης, (επανέκδοση "Σ.Ι.Ζαχαρόπουλος", 1989) μτφ. Άρης Αλεξάνδρου 
(εκδ. "Γκοβόστης", 1952 μτφ. Βασ. Γκουγιανός (Πάπυρος [ΒΙΠΕΡ], 1973) 
2 1931: The Good Earth ("Η καλή γη"), Βραβείο Πούλιτζερ (Μυθοπλασίας), το 
πρώτο βιβλίο της τριλογίας "The House of Earth" μτφ. Πέτρος Αναγνωστόπουλος, ως 
«Κάτω από το βλέμμα του Βούδα» (εκδ. "Γκοβόστη", 1995, επαν. 2017)  
3 1933: Sons ("Οι γιοί "), το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας "The House of Earth" μτφ. 
Πέτρος Αναγνωστόπουλος (εκδ. "Γκοβόστη", 1954) 
4 1933: The Mother ("Η μάνα") μτφ. Κώστας Κυριαζής ("Κλασικά Παπύρου, 1971 
και εκδ. "Αγγελάκη", 2017) μτφ. Άρης Αλεξάνδρου (εκδ. "Γκοβόστης", 2017) 

Η Περλ Μπακ δέχεται το Βραβείο 
Νόμπελ Λογοτεχνίας από τον 

βασιλιά Γουσταύο Ε΄ της Σουηδίας 
στην Αίθουσα Συναυλιών της 

Στοκχόλμης το 1938. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-16
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-Conn,_Pearl_S._Buck,_xii-xiv-17
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-18
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-19
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-20
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-npr-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-NPM-21
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81_(%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85
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5 1935: A House Divided ("Χωρισμένο σπίτι "), το τελευταίο μέρος της τριλογίας 
"The House of Earth" μτφ.Γιάννης Κωνσταντίνου (εκδ. "Γκοβόστης", 1989) 
6 1938: This Proud Heart ("Περήφανη καρδιά") μτφ. Άρης Αλεξάνδρου (εκδ. 
"Γκοβόστης", 1990) 
7 1939: The Patriot ("Ο πατριώτης ") μτφ. Όθων Αργυρόπουλος (εκδ. "Δαμιανός", 
χ.χ.) 
8 1941: "China Sky" ("Ο ουρανός της Κίνας") 
9 1942: Dragon Seed - ("Δράκου γέννα ") μτφ. Άρης Αλεξάνδρου (εκδ. "Γκοβόστης", 
1953)μτφ. (;) ) ("Βιβλιοθήκη για όλους", χχ) 
10 1943: The Promise - ("Η υπόσχεση ") μτφ. Γεωργία-Αλεξία Πρωταίου, 
εκδ."Δαμιανός", χ.χ.) 
11 1945: Portrait of a Marriage - ("Το πορτραίτο ενός γάμου ") μτφ. (;) (εκδ. 
"Φιλολογική", 1953) 
12 1946: Pavilion of women - ("Πτέρυγα γυναικών") μτφ. Ι. Μαραγκοπούλου, ως 
«Μαντάμ Βου» (εκδ. "Γκοβόστης", χ.χ.) 
13 1947: "The Angry Wife" – με το ψευδώνυμο "John Sedges" 
14 1948: "Peony" 
15 1948: "The Big Wave" 
16 1956: Imperial Woman ("Αυτοκρατορική γυναίκα") μτφ. Γιάννης Λάμψας, ως «Η 
τελευταία αυτοκράτειρα της Κίνας» (εκδ. "Ο κόσμος του βιβλίου", χ.χ.) 
17 1957: "Letter from Peking" 
18 1962: "Satan Never Sleeps" (πρβλ. και την ομώνυμη ταινία του 1962) 
19 1963: "The Living Reed" 
20 1970: "Mandala" 
21 1974: "The Rainbow" 
 
Διηγήματα και νουβέλες 
 
1 1949: "Far and Near: Stories of Japan, China, and America" 
2 1962: "Hearts Come Home and Other Stories" 
3 1969: "The Good Deed and Other Stories of Asia, Past and Present" 
4 1972: "Once Upon a Christmas" 
5 1979: "The Woman Who Was Changed and Other Stories" 
 

άλλα έργα 
 
1 1936: The Exile ("Η εξόριστη"), η βιογραφία 
της μητέρας της μτφ. Γιώργος Γιαννακόπουλος 
(εκδ. "Φιλολογική", χ.χ.) 
2 1936: Fighting Angel ("Μαχόμενος 
άγγελος"), η βιογραφία του πατέρα της μτφ. 
Γιώργος Κοτζούλιας (εκδ. "Δαρέμα", χ.χ.) 
3 1945: "Talk about Russia", συζήτηση με τη 
Masha Scott για τη ζωή στη Σοβιετική Ένωση - 
ένα debate κομμουνισμού - καπιταλισμού [22] 
4 1947: "How It Happens: Talk about the 
German People, 1914 – 1933",  

Με τον Τζων Φ. Κέννεντυ κατά 
τη διάρκεια δεξίωσης προς τιμήν 

των βραβευμένων με Νόμπελ 
Λογοτεχνίας, 1962 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-22
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απμαγνητοφώνηση των συζητήσεων της Μπακ με την γερμανίδα Erna von Pustau για 
την κατάσταση της Γερμανίας που οδήγησε στην άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. 
5 1950: The Child Who Never Grew ("Το παιδί μου δεν μεγάλωσε ποτέ "), 
εξομολόγηση για την ασθένεια (φαινυλκετονουρία) από την οποία έπασχε η κόρη της 
μτφ. μτφ. Ι. Μαραγκοπούλου (εκδ. "Γκοβόστης") [23]. 
6 1952: "A Bridge For Passing" , αυτοβιογραφία 
7 1966: "For Spacious Skies", συνέντευξη - αυτοβιογραφία στον δημοσιογράφο 
Theodore Harris 
8 1966: "The People of Japan", ταξιδιωτικό 
9 1970: "The Kennedy Women", η ιστορία των γυναικών της οικογένειας Κέννεντυ 
10 1970: "China as I See It" , ταξιδιωτικό 
 
11 1971: "The Story Bible", σύνοψη της Βίβλου με το λογοτεχνικό ύφος της Μπακ 
 
Βραβεύσεις 
 
Βραβείο Πούλιτζερ για μυθιστόρημα: The Good Earth (1932) 
 
Μετάλλιο William Dean Howells (1935) 
 
Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας (1938) 
 
Μουσεία και τοπόσημα 
 

Σε αρκετές τοποθεσίες διατηρούνται και 
εκτίθενται εκθέματα από την πολυπολιτισμική 
ζωή της Περλ Μπακ. Σχετικά μέρη είναι:  
 
Ο τόπος όπου γεννήθηκε(D/R) στο Χίλσμπορο 
της Δυτικής Βιρτζίνια 
 
Το σπίτι που έζησε για 40 χρόνια(D/R) στο 
Γκρην Χιλς Φαρμ, της Πενσυλβάνια 
 
ερευνητικό ίδρυμα Pearl S. Buck του 
Ζενγιάνγκ[νεκρός σύνδεσμος] στην Κίνα 
 

Το πρώην σπίτι της στο χώρο του Πανεπιστημίου του Νανκίνγκ[1] 
 
Το καλοκαιρινό σπίτι στο βουνό Λου-σαν, στην επαρχία Γιανγκξί της Κίνας 
 
Το Μέγαρο Pearl S. Buck στην πόλη Μπούτσεον της Νότιας Κορέας[24] 

 
Δείτε επίσης 
 
Χριστιανικός φεμινισμός 
 
Κατάλογος γυναικών τιμημένων με το Βραβείο Νόμπελ 
 
Παραπομπές 

 

Το γραφείο της Περλ Μπακ στο 
σπίτι του Λου-σαν. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-23
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F_%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5&action=edit&redlink=1
https://www.wikidata.org/wiki/Q7158160?uselang=el
http://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q7158160&lang=el,en
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF_%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%AD%CE%B6%CE%B7%CF%83%CE%B5_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_40_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://www.wikidata.org/wiki/Q5602667?uselang=el
http://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q5602667&lang=el,en
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://www.pearlsbcn.org/e/Το
http://www.pearlsbcn.org/e/Το
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF_%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9
https://commons.wikimedia.org./wiki/File:Pearl_Buck_Former_Residence_in_Nanjing_University.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA#cite_note-24
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%86%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%BF_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB&action=edit&redlink=1


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 396 

1 «Pearl Buck - Facts». Nobelprize.org. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2013.  
2 Virginia Blain, Isobel Grundy, Patricia Clements: «The Feminist Companion to 
Literature in English» (Αγγλικά) σελ. 154.  
3 Ανακτήθηκε στις 20  Ιουνίου 2019.  
4 Meyers, Mike. "Pearl of the Orient," Τάιμς της Νέας Υόρκης, 5 Μαρτίου 2006.  
5 Shavit, David (1990), The United States in Asia: a historical dictionary, Greenwood 
Publishing Group, σελ. 480, ISBN 0-313-26788-X (λήμμα "Sydenstricker, Absalom")  
6 Peter Conn, Pearl S. Buck: A Cultural Biography, Cambridge: Cambridge UP, 1996) 
9, 19–23 ISBN 0521560802.  
7 «Randolph-Macon Woman's College». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 31 
Οκτωβρίου 2007. Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου 2012.  
8 Conn, Pearl S. Buck, σσ. 70–82.  
9 Buck, Pearl S. The Good Earth. Ed. Peter Conn. New York: Washington Square 
Press, 1994, σσ. xviii–xix.  
10 Conn, Pearl S. Buck, σ. 345.  
11 NPR, "A Chinese Fan Of Pearl S. Buck Returns The Favor", All Things Considered, 
April 7, 2010. Accessed 7/4/10  
12 Conn, Peter, Dragon and the Pearl  
13 The Pearl S. Buck Birthplace Foundation, http://www.pearlsbuckbirthplace.com  
14 Buck, Pearl S. My Mother's House. Richwood, WV: Appalachian Press. pp. 30–31.  
15 Conn, Pearl S. Buck, σσ. xv–xvi.  
16 E.G. (1933). «Rev. of Sons». Pacific Affairs 6 (2/3): 112–15.  
17 Conn, Pearl S. Buck, σσ. xii–xiv.  
18 Liao, Kang (1997). Pearl S. Buck: a cultural bridge across the Pacific. Greenwood. 
σελ. 4. ISBN 978-0-313-30146-9.  
19 Bentley, Phyllis (1935). «The Art of Pearl S. Buck». The English Journal 24 (10): 
791–800.  
20 William L. O'Neill, A Democracy At War: America's Fight At Home and Abroad in 
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Αμερικανοί ακτιβιστές 
Ιεραπόστολοι 
 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB_%CE
%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA 
 
 
 

Παράθεμα 2 
 

Μάνος Χατζιδάκις: Ο νεοναζισμός δεν είναι οι άλλοι 
 

11:09 | 08 Μάιος. 2012 Τελευταία ανανέωση 15:47 | 10 Μάιος. 2012  
 
Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και αντιανθρώπινο 
φαινόμενο συμπεριφοράς δεν προέρχεται από ιδεολογία, δεν περιέχει ιδεολογία, δεν 
συνθέτει ιδεολογία. Είναι η μεγεθυμένη έκφραση-εκδήλωση του κτήνους που 
περιέχουμε μέσα μας χωρίς εμπόδιο στην ανάπτυξή του, όταν κοινωνικές ή πολιτικές 
συγκυρίες συντελούν, βοηθούν, ενυσχύουν τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία 
του. 
 
Η μόνη αντιβίωση για την καταπολέμηση του κτήνους που περιέχουμε είναι η 
Παιδεία. Η αληθινή παιδεία και όχι η ανεύθυνη εκπαίδευση και η πληροφορία χωρίς 
κρίση και χωρίς ανήσυχη αμφισβητούμενη συμπερασματολογία.  Αυτή  η  παιδεία  που  
δεν εφησυχάζει ούτε δημιουργεί αυταρέσκεια στον σπουδάζοντα, αλλά 
πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα και την ανασφάλεια. Όμως μια τέτοια παιδεία δεν 
ευνοείται από τις πολιτικές παρατάξεις και από όλες τις κυβερνήσεις, διότι 
κατασκευάζει   ελεύθερους   και  ανυπότακτους  πολίτες  μη  χρήσιμους  για  το  ευτελές  

Μάνος Χατζιδάκις 
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παιχνίδι των κομμάτων και της πολιτικής. Κι αποτελεί πολιτική «παράδοση» η 
πεποίθηση πως τα κτήνη, με κατάλληλη τακτική και αντιμετώπιση, καθοδηγούνται, 
τιθασεύονται. 
 
Ενώ τα πουλιά… Για τα πουλιά, μόνον οι δολοφόνοι, οι άθλιοι κυνηγοί αρμόζουν, 
με τις «ευγενικές παντός έθνους παραδόσεις». Κι είναι φορές που το κτήνος 
πολλαπλασιαζόμενο κάτω από συγκυρίες και με τη μορφή «λαϊκών αιτημάτων  και 
διεκδικήσεων» σχηματίζει φαινόμενα λοιμώδους νόσου που προσβάλλει μεγάλες 
ανθρώπινες μάζες και επιβάλλει θανατηφόρες επιδημίες. 
 
Πρόσφατη περίπτωση ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μόνο που ο πόλεμος αυτός μας 
δημιούργησε για ένα διάστημα μιαν αρκετά μεγάλη πλάνη, μιαν ψευδαίσθηση. 
Πιστέψαμε όλοι μας πως σ’ αυτό τον πόλεμο η Δημοκρατία πολέμησε το φασισμό και 
τον νίκησε. Σκεφθείτε: η «Δημοκρατία», εμείς με τον Μεταξά κυβερνήτη και σύμμαχο 
τον Στάλιν, πολεμήσαμε το ναζισμό, σαν ιδεολογία άσχετη από μας τους ίδιους. Και 
τον… νικήσαμε. Τι ουτοπία και τι θράσος. Αγνοώντας πως απαλλασσόμενοι από την 
ευθύνη του κτηνώδους μέρους του εαυτού μας και τοποθετώντας το σε μια άλλη 
εθνότητα υποταγμένη ολοκληρωτικά σ’ αυτό, δεν νικούσαμε κανένα φασισμό αλλά 
απλώς μιαν άλλη εθνότητα επικίνδυνη που επιθυμούσε να μας υποτάξει. 
 
Ένας πόλεμος σαν τόσους άλλους από επικίνδυνους ανόητους σε άλλους ανόητους, 
περιστασιακά ακίνδυνους. Και φυσικά όλα τα περί «Ελευθερίας», «Δημοκρατίας», 
και «λίκνων πνευματικών και μη», για τις απαίδευτες στήλες των εφημερίδων και τους 
αφελείς αναγνώστες. Ποτέ δεν θα νικήσει η Ελευθερία, αφού τη στηρίζουν και τη 
μεταφέρουν άνθρωποι, που εννοούν να μεταβιβάζουν τις δικές τους ευθύνες στους 
άλλους. 
 
(Κάτι σαν την ηθική των γερόντων χριστιανών. Το καλό και το κακό έξω από μας. 
Στον Χριστό και τον διάβολο. Κι ένας Θεός που συγχωρεί τις αδυναμίες μας εφόσον 
κι όταν τον θυμηθούμε μες στην ανευθυνότητα του βίου μας. Επιδιώκοντας πάντα να 
εξασφαλίσουμε τη μετά θάνατον εξακολουθητική παρουσία μας. Αδυνατώντας να 
συλλάβουμε την έννοια της απουσίας μας. Το ότι μπορεί να υπάρχει ο κόσμος δίχως 
εμάς και δίχως τον Καντιώτη τον Φλωρίνης). 
 
Δεν θέλω να επεκταθώ. Φοβάμαι πως δεν έχω τα εφόδια για μια θεωρητική 
ανάπτυξη, ούτε την κατάλληλη γλώσσα για τις απαιτήσεις του όλου θέματος. 
Όμως το θέμα με καίει. Και πριν πολλά χρόνια επιχείρησα να το αποσαφηνίσω μέσα 
μου. Σήμερα ξέρω πως διέβλεπα με την ευαισθησία μου τις εξελίξεις και την 
επανεμφάνιση του τέρατος. Και δεν εννοούσα να συνηθίσω την ολοένα αυξανόμενη 
παρουσία του. Πάντα εννοώ να τρομάζω. 
 
Ο νεοναζισμός δεν είναι οι άλλοι. Οι μισητοί δολοφόνοι, που βρίσκουν όμως 
κατανόηση από τις διωκτικές αρχές λόγω μιας περίεργης αλλά όχι και ανεξήγητης 
συγγενικής ομοιότητος. Που τους έχουν συνηθίσει οι αρχές και οι κυβερνήσεις σαν 
μια πολιτική προέκτασή τους ή σαν μια επιτρεπτή αντίθεση, δίχως ιδιαίτερη σημασία 
που να προκαλεί ανησυχία. (Τελευταία διάβασα πως στην Πάτρα, απέναντι στο 
αστυνομικό τμήμα άνοιξε τα γραφεία του ένα νεοναζιστικό κόμμα. Καμιά ανησυχία 
ούτε για τους φασίστες, ούτε για τους αστυνομικούς. Ούτε φυσικά για τους 
περιοίκους). 
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Ο εθνικισμός είναι κι αυτός νεοναζισμός. Τα κουρεμένα κεφάλια των στρατιωτών, 
έστω και παρά τη θέλησή τους, ευνοούν την έξοδο της σκέψης και της κρίσης, ώστε 
να υποτάσσονται και να γίνονται κατάλληλοι για την αποδοχή διαταγών και 
κατευθύνσεων προς κάποιο θάνατο. Δικόν τους ή των άλλων. Η εμπειρία μου διδάσκει 
πως η αληθινή σκέψη, ο προβληματισμός οφείλει κάπου να σταματά. Δεν συμφέρει. 
Γι’  αυτό  και  σταματώ.  Ο ερασιτεχνισμός  μου  στην  επικέντρωση  κι  ανάπτυξη  του 
θέματος κινδυνεύει να γίνει ευάλωτος από τους εχθρούς. Όμως οφείλω να διακηρύξω 
το πάθος μου για μια πραγματική κι απρόσκοπτη ανθρώπινη ελευθερία. 
 
Ο φασισμός στις μέρες μας φανερώνεται με δυο μορφές. Ή προκλητικός, με το 
πρόσχημα αντιδράσεως σε πολιτικά ή κοινωνικά γεγονότα που δεν ευνοούν την 
περίπτωσή τους ή παθητικός μες στον οποίο κυριαρχεί ο φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω 
μας. Ανοχή και παθητικότητα λοιπόν. Κι έτσι εδραιώνεται η πρόκληση. Με την ανοχή 
των πολλών. Προτιμότερο αργός και σιωπηλός θάνατος από την αντίδραση του 
ζωντανού και ευαίσθητου οργανισμού που περιέχουμε. 
 
Το φάντασμα του κτήνους παρουσιάζεται ιδιαιτέρως έντονα στους νέους. Εκεί 
επιδρά και το marketing. Η επιρροή από τα Μ.Μ.Ε. ενός τρόπου ζωής που ευνοεί το 
εμπόριο. Κι όπως η εμπορία ναρκωτικών ευνοεί τη διάδοσή τους στους νέους, έτσι και 
η μουσική, οι ιδέες, ο χορός και όσα σχετίζονται με τον τρόπο ζωής τους έχουν 
δημιουργήσει βιομηχανία και τεράστια κι αφάνταστα οικονομικά ενδιαφέρονται. 
 
Και μη βρίσκοντας αντίσταση από μια στέρεη παιδεία όλα αυτά δημιουργούν ένα 
κατάλληλο έδαφος για να ανθίσει ο εγωκεντρισμός η εγωπάθεια, η κενότητα και 
φυσικά κάθε κτηνώδες ένστιχτο στο εσωτερικό τους. Προσέξτε το χορό τους με τις 
ομοιόμορφες στρατιωτικές κινήσεις, μακρά από κάθε διάθεση επαφής και 
επικοινωνίας. Το τραγούδι τους με τις συνθηματικές επαναλαμβανόμενες λέξεις, η 
απουσία του βιβλίου και της σκέψης από τη συμπεριφορά τους και ο στόχος για μια 
άνετη σταδιοδρομία κέρδους και εύκολης επιτυχίας. 
 
Βιώνουμε μέρα με τη μέρα περισσότερο το τμήμα του εαυτού μας – που ή φοβάται 
ή δεν σκέφτεται, επιδιώκοντας όσο γίνεται περισσότερα οφέλη. Ώσπου να βρεθεί 
ο κατάλληλος «αρχηγός» που θα ηγηθεί αυτό το κατάπτυστο περιεχόμενό μας. Και 
τότε θα ‘ναι αργά για ν’ αντιδράσουμε. Ο νεοναζισμός είμαστε εσείς κι εμείς – όπως 
στη γνωστή παράσταση του Πιραντέλο. Είμαστε εσείς, εμείς και τα παιδιά μας. 
Δεχόμαστε να ‘μαστε απάνθρωποι μπρος στους φορείς του AIDS, από άγνοια αλλά 
και τόσο «ανθρώπινοι» και συγκαταβατικοί μπροστά στα ανθρωποειδή ερπετά του 
φασισμού, πάλι από άγνοια, αλλά κι από φόβο κι από συνήθεια. 
 
Και το Κακό ελλοχεύει χωρίς προφύλαξη, χωρίς ντροπή. Ο νεοναζισμός δεν είναι 
θεωρία, σκέψη και αναρχία. Είναι μια παράσταση. Εσείς κι εμείς. Και πρωταγωνιστεί 
ο Θάνατος. 
 
(*Κείμενο του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι για το νεοναζισμό και τον εθνικισμό που 
έγραψε τον Φεβρουάριο του 1993, λίγους μήνες πριν τον θάνατό του, το οποίο είχε 
δημοσιευτεί στο πρόγραμμα αντιναζιστικής συναυλίας που είχε δώσει η Ορχήστρα των 

https://www.musicpaper.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1800&catid=2&Itemid=36
https://www.hadjidakis.gr/


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 402 

Χρωμάτων με έργα Βάιλ, Λίστ και Μπάρτον. Το ίδιο κείμενο παράλληλα είχε 
δημοσιευτεί και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία) 
 
Πηγή: https://tvxs.gr/news/politismos/manos-xatzidakis-o-neonazismos-den-einai-oi-alloi  
 
 

Παράθεμα 3 
 

Εγγραφο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κοινοποίησε η εισαγγελία Πρωτοδικών 
Ηρακλείου στις διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για την απάλειψη του μειωτικού όρου 
«λαθρομετανάστης» από τα υπηρεσιακά έγγραφα. 
 
Αντί της νομικά αδόκιμης και απαξιωτικής λέξης, συστήνεται να προτιμούνται όροι 
όπως «παράτυπα εισερχόμενα στη χώρα άτομα», «πρόσφυγες», «μετανάστες», 
«αιτούντες άσυλο». 

  

AP Photo/Darko Vojinovic  

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 13.08.2018, 08:21 

Στοπ στον ρατσισμό 

Α. ΤΖ 

https://tvxs.gr/news/politismos/manos-xatzidakis-o-neonazismos-den-einai-oi-alloi
https://www.efsyn.gr/politiki/paraskinia
https://www.efsyn.gr/entipi-ekdosi
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Παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν δράσεις ευαισθητοποίησης, ώστε «να 
συμβάλουμε όλοι στην εξάλειψη φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού». 
 
Ελπίζουμε να ακούνε και οι δημοσιογράφοι, ώστε να εξαλειφθεί επιτέλους ο 
ρατσιστικός όρος «λαθρομετανάστης» από τα ΜΜΕ. 
 

 
 
Πηγή: https://www.efsyn.gr/politiki/paraskinia/160780_stop-ston-ratsismo  

https://www.efsyn.gr/politiki/paraskinia/160780_stop-ston-ratsismo
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Παράθεμα 4  
 
6 & 1 λόγοι που η ActionAid 
παίρνει θέση κατά του 
ρατσισμού 
 

Στην ActionAid οι υποστηρικτές και φίλοι μας δείχνετε εδώ και χρόνια 
αλληλεγγύη προς τους πιο φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους του 
κόσμου μας. Ας κάνουμε το ίδιο υψώνοντας το ανθρωπιστικό ανάστημά μας 
ενάντια στα καθημερινά περιστατικά ρατσισμού στη χώρα μας. 
 
Εμείς ξεκινήσαμε πέρυσι με την μικρού μήκους ταινία του Θοδωρή 
Παπαδουλάκη «Παίρνουμε Θέση»: 
 
Συνεχίσαμε με επώνυμες προσωπικότητες να φωνάζουν «Μην τους καταδικάζεις. 
Άκουσέ τους»: 
 
Τώρα πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα Κοινωνικό Πείραμα 
για τον ρατσισμό. Δείτε το ως το τέλος: 
 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που η ActionAid Ελλάς συνεχίζει να παίρνει θέση κατά 
του ρατσισμού, αλλά ας περιοριστούμε στους σημαντικότερους: 
 
1. Γιατί το χρώμα και η καταγωγή δεν θα έπρεπε να στερούν από κανέναν τα ανθρώπινα 
δικαιώματά του, δικαιώματα που ο ρατσισμός και οι ρατσιστικές επιθέσεις καταπατούν 
σε όλα τα επίπεδα.  
 
2. Γιατί σε όλες τις δράσεις της ActionAid σε ολόκληρο τον κόσμο, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι ο πυλώνας της δουλειάς μας. Για περισσότερα από 40 χρόνια είμαστε 
υπέρ των πιο φτωχών και περιθωριοποιημένων ανθρώπων, των ανθρώπων που 
υφίστανται διακρίσεις. Και ενώνουμε την φωνή μας μαζί τους.  
 
3. Γιατί μια βουβή κοινωνία που δεν παίρνει θέση ενάντια σε κάθε εκδοχή ρατσισμού 
από τη βία μέχρι την αδιαφορία μπροστά στις διακρίσεις, κινδυνεύει.  
 
4. Γιατί όπως όλες οι γνήσια σημαντικές αλλαγές, έτσι και αυτή πρέπει να ξεκινήσει και 
από εμάς και την καθημερινότητά μας.  
 
5. Γιατί το 2013, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε 166 
περιστατικά ρατσιστικής βίας με τουλάχιστον 320 θύματα.  
 
6. Γιατί η ατιμωρησία των ρατσιστικών εγκλημάτων είναι χαρακτηριστική. 
 
+1: γιατί η εικόνα του νεκρού 27χρονου Σαχτζάτ, μετανάστη από το Πακιστάν που 
δολοφονήθηκε πέρυσι άγρια από 2 Έλληνες ενώ πήγαινε για δουλειά και 20 ευρώ 
μεροκάματο στις 02:30 τα ξημερώματα με το ποδήλατό του, από το Περιστέρι στα 
Πετράλωνα θα έπρεπε να μας στοιχειώνει ακόμα. Και θα αρκούσε από μόνη της. 
 
Πηγή:.http://www.actionaid.gr/enhmerwsou/nea/61-logoi-pou-i-actionaid-
pairnei-thesi-kata-tou-ratsismoy/  

 

http://www.actionaid.gr/enhmerwsou/nea/61-logoi-pou-i-actionaid-pairnei-thesi-kata-tou-ratsismoy/
http://www.actionaid.gr/enhmerwsou/nea/61-logoi-pou-i-actionaid-pairnei-thesi-kata-tou-ratsismoy/


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 405 

Παράθεμα 5 
 

Ρατσιστικό παραλήρημα Αλεξανδρή 
 
Νέο χτύπημα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή που ανήρτησε ένα εμετικό κείμενο κατά 
των προσφύγων και των μεταναστών υπερασπιζόμενος το μπάρμπεκιου της ντροπής. 
 
Σε ένα ρατσιστικό παραλήρημα μίσους, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής 
χρησιμοποιώντας ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγη ώρα αργότερα, «κατέβασε» την ανάρτησή του. 
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Αντίδραση Νικολαΐδη 
 
Ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του τάε-κβο-ντο, Αλέξανδρος 
Νικολαΐδης, δεν έκρυψε τη «λύπη» και τη «στεναχώρια» του, θεωρώντας ότι ο 
παλαίμαχος άσος «έχει περάσει ένα όριο που δεν υπάρχει επιστροφή».  
 
Με πολύ μεγάλη λύπη διάβασα την δημοσίευση του Αλέκου Αλεξανδρή. Λύπη και 
στεναχώρια όχι λόγω του ωκεανού ιδεολογιών που μας χωρίζει, αλλά γιατί ένας 
άνθρωπος του αθλητισμού, έζησε και τελείωσε την καριέρα του χωρίς να μάθει το 
μεγαλύτερο μάθημα που μπορεί να του προσφέρει: κάτω από τις φανέλες και τα 
σορτσάκια, κάτω από τις φόρμες και τις αγωνιστικές στολές, είμαστε όλοι 
διαφορετικοί άνθρωποι που αυτές οι ίδιες οι φανέλες μας κάνουν μια οντότητα.  
 
Τη μια χρονιά αντίπαλοι, την άλλη συναθλητές, ο αθλητισμός και η μουσική είναι δύο 
από τις ελάχιστες κοινωνικές δράσεις που δεν χρειάζεται καν να μιλάς την ίδια γλώσσα 
με τον συνάδελφό σου. 
 
"ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ" λοιπόν Αλέκο ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι την ζωή και τις αξίες 
της, αλλά δεν θα σου πω ότι σε μισώ, ούτε ότι σε σιχαίνομαι. Δεν θα τολμήσω όμως 
ούτε καν να σου ζητήσω να αλλάξεις απόψεις, θεωρώ ότι έχεις περάσει ένα όριο 
που δεν υπάρχει επιστροφή. 
 
Θα σου ζητήσω όμως μια μεγάλη χάρη: ας είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν 
ανοίγουμε το στόμα μας και επεξεργαζόμαστε παιδικές ψυχές. Αυτές γεννήθηκαν 
χωρίς να μισούν, ας μην τις ρίξουμε στα σκοτάδια τα δικά μας. 
 
Πηγή: https://www.efsyn.gr/politiki/paraskinia/218300_ratsistiko-paralirima-alexandri  
 
 

Παράθεμα 6 
 

Από: e-patrida  
 
Ιησούς Χριστός ο Πρόσφυγας Θεός 
 
Γράφει ο Θεολόγος-Εκκλησιαστικός Ιστορικός-Νομικός κ. Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
 
Ιησούς Χριστός ο Πρόσφυγας Θεός. 
 
• Στο θεανθρώπινο πρόσωπο του εν φυγή πρόσφυγα νηπιάσαντος Θεού Ιησού 
Χριστού ενσαρκώνεται και υποστασιοποιείται το πρόσωπο κάθε παιδιού-
πρόσφυγα ανεξαρτήτως ενθοφυλετικής καταγωγής ή θρησκευτικής αναφοράς. Η 
φυγή εις Αίγυπτον του νηπίου Ιησού Χριστού για να σωθεί από την νηπιοφονική 
μάχαιρα της αυθαιρέτου πολιτικής εξουσίας του αρχομανούς δολοφόνου Ηρώδη 
ερμηνεύει διαχρονικά τον αμοραλισμό ενός απάνθρωπου και υποκριτικά 
ψευδεπίγραφου πολιτισμένου κόσμου απέναντι σε κάθε παιδί – πρόσφυγα.  

https://www.efsyn.gr/politiki/paraskinia/218300_ratsistiko-paralirima-alexandri
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 Άραγε πόσο συμπαγές και 
άθραυστο μπορεί να είναι το 
«εωσφορικό προσωπείο» της 
διεθνούς κοινότητας και μάλιστα 
 του πολυδιαφημισμένου και πολυ-
διακηρυγμένου λεγόμενου πολιτι- 
σμένου δυτικού κόσμου κάθε φορά 
που «ίσταται απαθώς» και ρεμβάζει 
σιωπηρώς απέναντι στο δράμα και 
την τραγωδία του ανθρωπίνου 
προσώπου κάθε πρόσφυγα και 
ιδιαίτατα όταν πρόκειται για μικρά 
παιδιά ακόμη και νήπια που βιώνουν 
στην απαρχή της επιγείου ζωής τους 
το φάσμα της του θανάτου μαχαίρας 
ή του αιφνιδίου θανάτου στα ύδατα 
ποταμών και θαλασσών, «εν όρεσι 

και σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης». 
 
Η εικόνα και μόνο της μάνας που σπαραξικάρδια κρατά στην αγκάλη της, το βρέφος 
ή το νήπιο βλάστημα της υπάρξεώς της για να το φυγαδεύσει και να το σώσει, αποτελεί 
διαχρονικά το πλέον ηχηρό και ατιμωτικό ράπισμα στους κρατούντες του 
αφιλάνθρωπου και αναίσθητου τούτου κόσμου, που επιθυμεί και άνευ αιδούς απαιτεί 
να χαρακτηρίζεται ως πολιτισμένος, όταν την ίδια ώρα που πολύ βολικά απολαμβάνει 
τις ανέσεις ενός άκρατου και άκριτου καταναλωτικού οργίου  μέσα  στην  ψυχασθενική 
τρέλα ενός υλιστικού και εγωιστικά αυτοτροφοδοτούμενου ατομικού ευδαιμονισμού, 
πεθαίνουν «καθ’ οδόν» βρέφη και νήπια πορευόμενα την «μακαρίαν οδόν του 
παραδείσου» ως άγγελοι που ζητούν και αναμένουν δικαίωση. 
 
Κανόνας και κριτήριο του ψευδεπίγραφα αυτοτιτλοφορούμενου πολιτισμένου κόσμου 
στον οποίο ζούμε, είναι η στάση του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στα προτεταμένα 
χέρια και τα απεγνωσμένα μάτια των παιδιών που ζητούν βοήθεια για να ζήσουν και 
την ίδια ώρα ο «μακρόθυμος» άνθρωπος του δυτικού πολιτισμού εκφράζει απλόχερα 
λόγους «οίκτου» και αφ’ υψηλού συμπαθείας για να αισθανθεί ότι έπραξε το 
ανθρωπιστικό ή χριστιανικό του καθήκον προκειμένου ατάραχα να καθεύδει η 
συνείδησή του -αν υπάρχει- τον «νήδυμον ύπνον» της συνενοχής. 
 
Οι αθώες ψυχές των βρεφών και νηπίων και των κάθε ηλικίας παιδιών ανεξαρτήτως 
εθνοφυλετικής καταγωγής και θρησκείας είναι τα «άνομα λύτρα» στο βωμό 
γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών, οικονομικών συμφερόντων και ιδεοληπτικών τυφλών 
φανατικών απολυτοποιήσεων της θρησκευτικής αλήθειας (θρησκευτικός 
φονταμενταλισμός) που τρέφονται από το αίμα και την πνοή κάθε καταδιωκομένης και 
εκτοπισμένης προσφυγικής υπάρξεως. 
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Προ των πυλών κάθε έθνους και λαού, κάθε ανθρώπου, χωρίς διακρίσεις και επιλογές, 
προνομιακές μεταχειρίσεις και εξαιρέσεις, ίσταται η «σκιά της προσφυγιάς» για να 
αφανίσει το φως της ζωής. Και το φαινόμενο τούτο δεν είναι σύγχρονο αλλά 
«συνομήλικο με το ανθρώπινο γένος» μέσα στο διάβα του πανδαμάτορος χρόνου. 
 
Ήδη προ των θυρών ίστανται σιωπηρώς τα Χριστούγεννα και πάλι οι «σκιές-μορφές» 
των προσφυγόπουλων και της δικής μας εποχής, μάς ωθούν να μνημονεύσουμε την 
ηχηρή γραφή του αοιδίμου Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος (1913-
1989), η οποία ως ορθόδοξη φωνή ζώσα και διαχρονική μας ελέγχει: «…αυτός ο 
Χριστός που έρχεται τα Χριστούγεννα είναι «λύτρον», και είναι «λύτρον», όχι για 
μόνη ειδική περίπτωση, αλλά για την κάθε ειδική περίπτωση, που καλύπτει την όλη 
ανθρωπότητα. Έτσι, με την καταβολή λύτρων ο Λυτρωτής λυτρώνει τον άνθρωπο και 
έτσι έχουμε Χριστούγεννα, τα οποία τι σημαίνουν; Δόξα του Θεού, ειρήνη επάνω στη 
γη και ευδοκία ανάμεσα στους ανθρώπους. 
 
Και τώρα σας ερωτώ: Έτσι γιορτάζουμε πράγματι υπαρξιακά τα Χριστούγεννα σαν 
χριστιανοί; Δεν περιμένω την απάντησή σας, θα την δώσω εγώ αμέσως. Διότι πιστεύω 
ότι είναι δική σας απάντησις, διότι είναι βγαλμένη από την πραγματικότητα της ζωής 
μας. Και η απάντησις είναι η εξής: Έξω από την αλήθεια και την πραγματικότητα, 
πολλοί μόνον συμβολικά γιορτάζουμε όλη αυτή την αληθινή χαρά των 
Χριστουγέννων, με δρόμους φωτόλουστους στην Ευρώπη, στην Αμερική και σε 
άλλους χώρους της υδρογείου, με λαμπρές σαγηνευτικές βιτρίνες και με μία 
απασχόληση και ένα θόρυβο φυγής από το καίριο θέμα… πρέπει αμέσως να πω, ότι 
μέσα σ’ όλον αυτόν τον συμβολικό χριστουγεννιάτικο θόρυβό μας δεν ακούμε και 
λησμονούμε την φοβερή φωνή που προέρχεται από τα έγκατα της σύγχρονης 
πραγματικότητας, και η οποία συνοψίζεται στη λέξη «λύτρα». Τη λέξη αυτή «λύτρα», 
αντίκρυ στο χριστουγεννιάτικο δένδρο και  τον  χριστουγεννιάτικο  ευδαιμονισμό  μας, 
την προβάλλει και την επαναφέρει συνεχώς αυτή την ώρα η ωμότης, που δεν μπορούμε 
και δεν επιτρέπεται να την παραβλέψουμε». 
 
Ο «πρώτος και ο έσχατος» πρόσφυγας της ιστορίας που ως αδύναμο βρέφος γεύθηκε 
την ψυχρή και σκληρή ωμότητα της κοσμικής εξουσίας στο πρόσωπο του ματαιόδοξου 
και αρχομανούς βασιλέως Ηρώδη, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο πρόσφυγας Θεός μας, 
στο πρόσωπο του οποίου ενσαρκώνεται και υποστασιοποιείται το πρόσωπο κάθε 
παιδιού – πρόσφυγα ανεξαρτήτως εθνοφυλετικής καταγωγής ή θρησκευτικής 
αναφοράς. 
 
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφερόμενος στην «φυγή εις Αίγυπτον» του Ιησού Χριστού 
μετά της θεομήτορος Μαρίας και του άδολου μνηστήρος Ιωσήφ ιστορεί με λιτότητα 
και σαφήνεια τα γεγονότα: «αναχωρησάντων δε αυτών, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται 
κατ’ όναρ τω Ιωσήφ λέγων∙ εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού, και 
φεύγε εις Αίγυπτον, και ίσθι εκεί έως αν είπω σοι∙ μέλλει γαρ Ηρώδης ζητείν το παιδίον 
του απολέσαι αυτό. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το  παιδίον  και  την  μητέρα  αυτού  νυκτός  
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και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον. Και ην εκεί έως της τελευτής Ηρώδου, ίνα πληρωθή το 
ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος∙ εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν 
μου». 
 
Ο Ιερός Χρυσόστομος ονομάζει την του Κυρίου «φυγή εις Αίγυπτον» ως «αποδημία 
και μακρά μετάσταση» προκειμένου να σωθεί από βεβαία σφαγή επειδή η μάχαιρα της 
εξουσίας ζητεί το αίμα ενός νηπίου, το οποίο ακόμη φέρει τα σπάργανα της γέννας 
του. Ο Ιησούς Χριστός γίνεται «φυγάς» και «πρόσφυγας», «απόδημος» και «ξένος» 
σε αλλότρια γη, γευόμενος το σκληρό και αδίστακτο πρόσωπο της κοσμικής εξουσίας, 
το οποίο μέχρι του τέλους της επιγείου ζωής του υπήρξε απέναντί του αδυσώπητο και 
αποκρουστικό. Ο νηπιόφονος Ηρώδης τρέμει και μαίνεται και μόνο στο ενδεχόμενο 
ότι ένα «νήπιο – Βασιλεύς», θα τον καταστήσει έκπτωτο του θρόνου. Η κοσμική 
εξουσία δεν ανέχεται στην ιδία γη δύο κεφαλές, δύο βασιλείς, και η αιμοβόρος ψυχή 
τού υπό του εωσφόρου κινούμενου άνακτος επιθυμεί το αίμα του νηπιάσαντος Θεού. 
Η κακουργία του Ηρώδη προκαλεί την «φυγή εις Αίγυπτον» και προσφέρει στα έθνη 
προς «ευαγγελισμόν» αυτών έναν «πρόσφυγα Θεό» και μάλιστα στη νηπιακή του 
ηλικία. 
 
Ο Ιησούς Χριστός δέχεται την πολεμική γιατί είναι ο όντως ζωντανός και αληθής Θεός 
και σωτήρας, ο όντως Βασιλεύς των ψυχών και των σωμάτων. Η κοσμική εξουσία δεν 
πολεμά τους νεκρούς, αλλά τους ζωντανούς και ο Βασιλεύς Ιησούς είναι το «αγκάθι» 
για τον ματαιόδοξο Ηρώδη, που διαπράττει ασεβώς «ύβρη» ενώπιον Θεού και 
ανθρώπων ζητώντας την ψυχή ενός αθώου νηπίου για να επιβεβαιώσει τη μάταιη 
εξουσία και κυριαρχία του. 
 
Για τον Ιησού Χριστό η γη της Επαγγελίας, η πατρώα γη, αποδεικνύεται αφιλόξενη, 
«άξενη» και άφιλη, ενώ η αλλότρια γη της Αιγύπτου ως ξένη γη καθίσταται όντως 
φιλόξενη αφού η «ξενία» προς τον απόδημο πρόσφυγα Κύριο αποτέλεσε όρο 
επιβιώσεως. Η προσφυγιά είναι πολλαπλασίως επώδυνη για κάθε άνθρωπο και 
ιδιαίτερα για ένα παιδί όταν η πατρώα γη είναι εχθρική και αφιλάνθρωπη, οπότε και 
τα παιδιά της αναγκάζονται να πορευθούν την οδό της αναζήτησης νέας πατρίδας. 
Φαντάζει δε ως τραγική ειρωνεία το γεγονός της φυγής του Ιησού, ο οποίος έδωσε στο 
λαό του Ισραήλ τη γη της επαγγελίας για να ζήσει και να μεγαλουργήσει, αλλά ο ίδιος 
ως ο νηπιάσας Θεός διωκόμενος από τον εξουσιομανή Ηρώδη μένει «ανέστιος και 
άπατρις», «απόδημος και εκτοπισμένος» Θεός. Ενσαρκώθηκε για να καταστήσει τους 
ανθρώπους εν αγάπη αδελφούς και τη γη ως κοινή Πατρίδα Ειρήνης και Ευδοκίας, 
αλλά ο ίδιος από τις πρώτες ημέρες της επιγείου ζωής του υπέμεινε το «άξενον» των 
ανθρώπων και μάλιστα της γενέτειρας γης του. Ο Ιερός Χρυσόστομος λαμβάνοντας 
αφορμή από το γεγονός της του Κυρίου φυγής εις Αίγυπτον διδάσκει διαχρονικά στο 
πλήρωμα της εκκλησίας: «Και έτερον εντεύθεν παιδευόμεθα… Ποίον δη τούτο; Το εκ 
προοιμίων πειρασμούς προσδοκάν και επιβουλάς. Όρα γουν από των σπαργάνων 
ευθέως τούτο γενόμενον και γαρ τεχθέντος αυτού και τύραννος μαίνεται, και φυγή και 
μετάστασις  γίνεται  προς  την  υπερορίαν…  Ίνα  συ  ταύτα  ακούων,  όταν  καταξιωθής  
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διακονήσασθαί τινι πνευματικώ πράγματι, είτα ίδης σαυτόν πάσχοντα τα ανήκεστα και 
μυρίους υπομένοντα κινδύνους, μη διαταραχθής μηδέ είπης… αλλά φέρης πάντα 
γενναίως». Η του Κυρίου προσφυγική αποδημία αποτελεί ένα διαχρονικό ράπισμα 
απέναντι σε κάθε κοσμική εξουσία όπου γης που γεννά πρόσφυγες, αλλά και κανόνα-
κριτήριο της δικής μας στάσεως έναντι αυτών. 
 
Καθώς τα μάτια μας αντικρίζουν κατά καιρούς διάφορες παλαιές και σπάνιες ιστορικές 
φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται τα καραβάνια των όπου γης προσφύγων 
κάτω από τη βροχή, το χιόνι ή τον καύσωνα, σε βραχώδη και δύσβατα μονοπάτια, σε 
λασπωμένους δρόμους, σε ερήμους, σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες μέσα σε βάρκες-
φέρετρα και σαπιοκάραβα, ανακαλούνται ταυτόχρονα στη μνήμη μας παρόμοιες 
τραγικές εικόνες με τους όπου γης πρόσφυγες των ημερών μας όταν μανάδες με τα 
βρέφη και τα νήπια στην αγκαλιά πορεύονται «οδόν μαρτυρίου» ή θρηνούν 
απεγνωσμένα τα νεκρά παιδιά τους, τα οποία ξεβράζει η θάλασσα. Η δοκιμασία του 
πρόσφυγα όπου γης, ανεξαρτήτως εθνοφυλετικής καταγωγής ή θρησκευτικής 
αναφοράς, είναι «πόνος μαρτυρίου» και ανακαλεί στη μνήμη μας τον «πρόσφυγα 
νηπιάσαντα Θεό μας», τον «πρώτο και έσχατο πρόσφυγα» Ιησού Χριστό στο πρόσωπο 
του οποίου αντικατοπτρίζονται τα δακρυσμένα μάτια με το αθώο και απεγνωσμένο 
βλέμμα των μικρών παιδιών που βιώνουν τον αμοραλισμό, την απανθρωπιά και 
παλιανθρωπιά των λεγομένων ισχυρών της γης, οι οποίοι ίστανται αναίσθητα απαθείς 
ενώπιον της τραγικότητας της ζωής των παιδιών αυτών και όταν εκφέρουν λόγο με 
βαρύγδουπες εκφράσεις συμπαθείας για να αποκρύψουν ταυτόχρονα τις δικές τους 
ευθύνες στην πρόκληση των προσφυγικών ροών όπου γης, αποκαλύπτουν το 
αποκρουστικό υποκριτικό προσωπείο της κοσμικής εξουσίας. Όσο όμως και αν 
αποκρύπτουν το ανθρωποκτόνο και κτηνώδες πρόσωπό τους πίσω από το πλέον 
συμπαγές και άθραυστο προσωπείο τους, εντούτοις η εικόνα ενός νεκρού βρέφους ή 
νηπίου, εν τέλει, κάθε παιδιού, που η θάλασσα δέχεται ως κοιμητήριο στα έγκατά της 
ή αποβάλλει ως άψυχες σανίδες, όταν ο θάνατος κόβει την προσφυγική μαρτυρική οδό 
για σωτηρία και επιβίωση, τότε θρυμματίζεται και το πλέον ανθεκτικό υποκριτικό 
προσωπείο τους και αποκαλύπτεται «γυμνή η αλήθεια» των κριμάτων τους. 
 
Η ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων της κοσμικής εξουσίας για τις αυθαιρεσίες της 
απέναντι στους λαούς είναι διαχρονικά δεδομένη, όπως εξάλλου έχει καταγραφεί 
αψευδώς και για το πρόσωπο του νηπιοφόνου Ηρώδη. Ο αοίδιμος λόγιος 
Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Μελίτων αναφερόμενος στο έγκλημα του 
αιμοβόρου Ηρώδη ως εκφραστού της αυθαιρέτου και ανάρχου κοσμικής αρχής γράφει 
χαρακτηριστικά: «Λοιπόν, έρχομαι όχι στο εξωραϊσμένο, αλλά στο σκληρό 
χριστουγεννιάτικο κλίμα. Αυτή την ειδυλλιακή για μας νύκτα των Χριστουγέννων, 
γύρω από τη γραφική εικόνα της Βηθλεέμ και το βρέφος Ιησού, όπως λέγει η Γραφική 
παράδοσις, ο Ηρώδης έσφαξε δεκατέσσερις χιλιάδες παιδιά, ομήρους, σαν λύτρα 
απέναντι σ’  Αυτόν  που  ερχόταν  σαν  «λύτρον  αντί  πολλών».  Ο  Ηρώδης  δεν  ήταν  
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αναρχικός, ούτε τρομοκράτης, ούτε πειρατής υπό οιανδήποτε μορφήν. Ο Ηρώδης ήτο 
η Αρχή. Όμως, στην τελευταία ανάλυσί του ήταν η αναρχία της Αρχής. Και έτσι, 
πολλές φορές στην ιστορία η αναρχία της Αρχής γίνεται η αρχή της αναρχίας». 
 
Στο πρόσωπο του πρόσφυγα Θεού μας Ιησού Χριστού και στα πρόσωπα των ανά τους 
αιώνες προσφύγων που ίστανται «εις τόπον και τύπον του πρόσφυγα νηπίου Χριστού», 
αλλά ιδιαίτερα στα αγγελικά πρόσωπα των βρεφών που είτε ως αποδημητικά πουλιά 
βιώνουν την «στενήν και τεθλημμένην οδόν» της προσφυγικής δοκιμασίας είτε 
βλέπουν το φως της ζωής «καθ’ οδόν», όπως συνέβη και στην περίπτωση του 
ενσαρκωθέντος και νηπιάσαντος πρόσφυγα Θεού Ιησού Χριστού από της γεννήσεώς 
του και έως του μαρτυρικού σταυρικού θανάτου του, επαληθεύεται το γραφέν στο 
κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Επείνασα γαρ και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και 
ουκ εποτίσατέ με, ξένος ήμην και ου συνηγάγετέ με, γυμνός και ου περιεβάλετέ με, 
ασθενής και εν φυλακή και ουκ επεσκέψασθέ με» (ΜΘ.25, 42-43). Στους λόγους 
αυτούς του θεανθρώπου Ιησού Χριστού γεννάται ευλόγως το ερώτημα ποιός και με 
πόσο ψυχικό σθένος ή αναισθησία θα μπορούσε διαχρονικά να απαντήσει; 
 
Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού κατέρχεται στη γη και γεννάται ως ξένος 
ανάμεσα σε ξένους και πορεύεται ως πρόσφυγας Θεός σε ξένη γη γευόμενος το 
«άξενον» και «αφιλόξενον» της πατρώας γης. Την Μεγάλη και Αγία νύχτα της 
Γεννήσεώς του φιλοξενείται στον στάβλο του σπηλαίου αποξενωμένος από τους 
αφιλόξενους λοιπούς κατοίκους της Βηθλεέμ και δεχόμενος μόνο την φιλοξενία των 
«αλόγων κτηνών». Και πάλι νύκτα υπό τον έναστρο ουρανό και φιλοξενούμενος στη 
ζεστή αγκαλιά της θεομήτορος Μαρίας, η οποία επιβαίνει στο υπάκουο γαϊδουράκι, 
και με παρόντα τον φιλόθεο μνήστορα Ιωσήφ πορεύεται φέροντας ακόμη τα σπάργανα 
της νηπιότητός του στην ξένη γη ως ο «Μεγάλος ξένος εν ξένοις». Αυτή την «άξενη 
πορεία» που διασώζει η βυζαντινή αγιογραφία σε πολλές εικόνες με τις οποίες γενεές 
γενεών ανά τους αιώνες γαλουχήθηκαν και ανετράφησαν πνευματικώς, καλείται και 
σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία να αναστήσει μέσα στις καρδιές των σύγχρονων 
εγωκεντρικών, φίλαυτων και ατομικιστών ανθρώπων προκειμένου να βιώσουν το 
«παράδοξον και ξένον μυστήριον» της θείας ενσαρκώσεως του ξένου και πρόσφυγα 
Θεού μας Ιησού Χριστού. 
 
Υ.Γ.: Αφιερούται ιδία χειρί στα «Ιερά Πρόσωπα» των προσφύγων όπου γης και δη των 
αθώων μικρών παιδιών που θυσιάζονται αδίκως στο βωμό των ανίερων συμφερόντων, 
τα οποία μηχανεύονται και επιδιώκουν ως «άλλος Ηρώδης» οι σύγχρονοι νηπιοφόνοι. 
 
Πηγή: www.ipatrida.gr › Εκκλησία › Ιησούς Χριστός ο Πρόσφυγας Θεός/ 
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Θρησκεία / Ιερός Άμβων  
Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής-Πρόεδρος Τμήματος 
Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRhM3dgc_mAhXXi1wKHTZZDBkQFjACegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ipatrida.gr%2F%25CE%25B9%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%258D%25CF%2582-%25CF%2587%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25BF-%25CF%2580%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2585%25CE%25B3%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%258C%25CF%2582%2F&usg=AOvVaw23wi1-nVYh9JhR5NOr7CEJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRhM3dgc_mAhXXi1wKHTZZDBkQFjACegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ipatrida.gr%2F%25CE%25B9%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%258D%25CF%2582-%25CF%2587%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25BF-%25CF%2580%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2585%25CE%25B3%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%258C%25CF%2582%2F&usg=AOvVaw23wi1-nVYh9JhR5NOr7CEJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRhM3dgc_mAhXXi1wKHTZZDBkQFjACegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ipatrida.gr%2F%25CE%25B9%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%258D%25CF%2582-%25CF%2587%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25BF-%25CF%2580%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2585%25CE%25B3%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%258C%25CF%2582%2F&usg=AOvVaw23wi1-nVYh9JhR5NOr7CEJ
https://www.pemptousia.gr/?cat=1779
https://www.pemptousia.gr/?cat=14573
https://www.pemptousia.gr/author/sotirios-despotis-kathigitis-theologikis-scholis-athinon/
https://www.pemptousia.gr/author/sotirios-despotis-kathigitis-theologikis-scholis-athinon/
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Το παιδίον Ιησούς ως μετανάστης και ξένος 

30 Δεκεμβρίου 2018  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ (Μτ. 2, 13-23): ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ 
ΙΗΣΟΥΣ ΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΣ 

Από την αρχή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, συνειδητοποιεί ο αναγνώστης ότι η 
γέννηση του Ιησού δεν γίνεται σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, όπως εμείς συχνά 
φανταζόμαστε. Η δράση του Θεού προκαλεί την αντίδραση του αμαρτωλού 
κατεστημένου και μια κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στον «Προ αιώνων Θεό» 
που εμφανίζεται ως «Παιδίον Νέο» και το γερασμένο εκπρόσωπο της τυραννικής 
εξουσίας Ηρώδη. Ο πρώτος, αν και απόγονος του Δαβίδ, γεννάται σε φάτνη στην 
άσημη κώμη Βηθλεέμ. Ο δεύτερος, «μισοϊουδαίος» στο γένος και στη νοοτροπία, 
διαμένει σε παλάτι στην αγία Πόλη, συνεπικουρούμενος από τη θρησκευτική ηγεσία 
του Ιουδαϊσμού αλλά και όλους τους κατοίκους της. «Το φως των Χριστουγέννων 
συναντά το σκοτάδι της κακόβουλης εξουσίας, που την έχει διαφθείρει ο φόβος και η 
καχυποψία. Από τη μια πλευρά «Δόξα εν υψίστοις Θεώ». από την άλλη μια 
τρομακτική, συνεχώς κακή βούληση, ο ρόγχος ενός μισοπεθαμένου καθεστώτος που 
μισεί το φως, τον κόσμο, την ελευθερία, την αγάπη και επιθυμεί διακαώς να τα 
ξεριζώσει χωρίς έλεος» (π. Α. Σμέμαν). Αυτή η σύγκρουση, που έχει δραματική 
εξέλιξη, δεν αφορά απλά δύο προσωπικότητες που ερίζουν για τον ίδιο θρόνο. Είναι η 
σύγκρουση ανάμεσα στη βασιλεία εκείνη  που εδράζεται στη δίψα, στο πάθος, στην 
αγάπη για δύναμη και στη βασιλεία που στηρίζεται στη δύναμη της αγάπης, της θυσίας 
και του πάθους. Αυτή η σύγκρουση είναι διαχρονική παρόλη την ποικιλωνυμία και την 
πολυμορφία της εξουσίας. 
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Τα φαινόμενα μάλιστα δείχνουν ότι και στη Φύση όσο και στην Ιστορία τελικά 
θριαμβεύει ο δαρβινικός νόμος του ισχυρού. Ο Ηρώδης καταγράφηκε στην Ιστορία ως 
Μέγας (37-4 π.Χ.) αφού κατάφερε με τη διπλωματική ευστροφία του και τα σπάνια 
χαρίσματά του να δώσει στον Ισραήλ την έκταση και την αίγλη που του είχε χαρίσει 
1.000 χρόνια πριν ο Δαβίδ. Ανήγειρε το μεγαλοπρεπέστατο και ομορφότερο Ναό της 
εποχής του, προσφέροντας έτσι εργασία σε χιλιάδες ανέργους, θρησκευτικές τελετές 
σε εκατομμύρια Ιουδαίους και ισχυρά θεολογικά ερείσματα στη δικιά του τυραννία. 
Ακόμη όμως κι ο Ναός ήταν ένα υποστύλωμα της παράνομης εξουσίας του. Όταν 
αισθανόταν ότι απειλείται ο θρόνος του, δε δίσταζε να θυσιάζει ό,τι όσιο και ιερό είχε 
στη ζωή του. Έτσι φόνευσε την αγαπημένη του γυναίκα Μαριάμ και εκτέλεσε εν 
ψυχρώ τρεις γιους του. Ο ίδιος ο Οκταβιανός Αύγουστος είπε για τον πιο άξιο υπηρέτη 
του στην Παλαιστίνη το περίφημο ότι είναι καλύτερο να είναι κανείς υς, δηλ. χοίρος 
(αφού ο βασιλιάς δεν έτρωγε χοιρινό), παρά υιός του Ηρώδη (Mακρόβιος, Saturnalia 
2.4.11). 
 
Μπορεί να αναλογιστεί κανείς την αγωνία του γερασμένου ηρωδιανού καθεστώτος 
όταν έμαθε το νέο της γέννησης του τεχθέντος βασιλέως των Ιουδαίων. Η αγωνία αυτή 
μετατρέπεται σε θηριωδία όταν αποτυγχάνει το πρώτο σχέδιο χρησιμοποίησης των 
μάγων ως κατασκόπων. Την κρίσιμη στιγμή επεμβαίνει ο άγγελος του Κυρίου ο οποίος 
εμφανίζεται στον Ιωσήφ και τον διατάσσει να σηκωθεί και να πάρει το παιδί και τη 
μητέρα του και να φύγει στην Αίγυπτο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ μέχρι 
τη γέννηση του Ιησού η Μαρία χαρακτηρίζεται ως «γυναίκα του Ιωσήφ» (αν και ρητώς 
σημειώνεται ότι δεν είχαν σαρκικές σχέσεις), μετά τη γέννηση ονομάζεται «μητέρα 
του Ιησού» επειδή του τόκου πέρας λαβόντος͵ ελύθη τε η υποψία͵ και ο Ιωσήφ 
επιστώθη. Είναι αξιοσημείωτες επιπλέον οι παραλληλότητες του μνήστορος της 
Θεοτόκου με τον Ιωσήφ, το γιο του πατριάρχη Ιακώβ. Και οι δύο διακρίνονται για τη 
δικαιοσύνη τους και την ηθική τους ακεραιότητα. Και οι δύο κατευθύνονται μέσω 
θείων οραμάτων στη χώρα του Νείλου, στην Αίγυπτο, που αποτέλεσε άσυλο για 
πολλούς φυγάδες Ισραηλίτες (Γ’Βασ.11,40. Ιερ. 26,21 [Ο’ 33,21]). Ο πρώτος όμως 
χάνεται από το προσκήνιο της ευαγγελικής ιστορίας όταν εκπληρώνει την αποστολή 
του, ενώ ο δεύτερος αναδεικνύεται Φαραώ. 
 
Η πρώτη παταγώδης αποτυχία σύλληψης και δολοφονίας του τεχθέντος βασιλέα των 
Ιουδαίων μέσω των μάγων άφησε τον Ηρώδη ως ληρώδη. Ο Ιδουμαίος βασιλιάς 
εθυμώθη λίαν͵ και αποστείλας ανείλεν πάντας τους παίδας τους εν Βηθλέεμ και εν 
πάσι τοις ορίοις αυτής από διετούς και κατωτέρω͵ κατά τον χρόνον ον ηκρίβωσεν παρά 
των μάγων. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τη σφαγή των νηπίων είναι πολλά και 
δυσεπίλυτα. Αρκετοί αμφισβητούν καταρχήν την αξιοπιστία του γεγονότος, καθώς 
αυτό δε μνημονεύεται από κανέναν άλλο ιστορικό της εποχής. Η σφαγή, όμως, 
κάποιων ολιγάριθμων νηπίων ενός χωριού (της Βηθλεέμ) με 500 περίπου κατοίκους 
δεν αποτελούσε «έκπληξη» για τη συμπεριφορά ενός τυράννου που δε δίστασε την 
ίδια περίπου εποχή (6 π.Χ.) να σφάξει τα παιδιά του Αλέξανδρο, Αριστόβουλο και 
Αντίπατρο, που τα υποπτευόταν ως  σφετεριστές  του  θρόνου.  Κρισιμότερες  είναι  οι  
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θεολογικές απορίες. Τίνος ένεκεν ο Θεός συνεχώρησε να πεθάνουν αθώα βρέφη και 
μάλιστα προς χάριν του Παιδίου εκείνου που σαρκώθηκε για να σφαγεί χάριν όλου 
του κόσμου; Πως είναι δυνατόν από τη μια άγγελοι να ψάλλουν, σύμφωνα με το 
Λουκά, στη Βηθλεέμ το Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη και στον ίδιο χώρο 
να ακούγονται τα κλάματα αθώων νηπίων και οι ολολυγμοί των μητέρων; Ποια είναι 
η ειρήνη που έφερε η έλευση του Ιησού στον κόσμο αφού μέχρι σήμερα στον ίδιο 
χώρο αντηχούν οι ιαχές και ο παραλογισμός της βίας του πολέμου; 
 

Φυσικά ο Ιησούς δεν ήρθε να φέρει μια ειρήνη-Pax αντίστοιχη της Ρωμαικής, που δεν 
ήταν τίποτα άλλο παρά μια απουσία εχθροπραξιών που εξυπηρετούσε απλά την 
«ομόνοια» ισχυρών συμφερόντων των ολίγων που εμπορεύονταν τα σώματα και τις 
ψυχές των πολλών. Η ειρήνη του Χριστού προϋποθέτει την αφαίρεση του 
αποστήματος της αμαρτίας, της «έμφυτης» (για τα μέτρα του κόσμου) δίψας του 
ανθρώπου για ισχύ, ηδονή και δόξα. Γι’ αυτό και η παρουσία του προκαλεί τον πόνο 
που αισθάνεται κανείς από το χειρουργικό μαχαίρι. Προκαλεί επίσης  τις  σπασμωδικές 
αντιδράσεις όλων εκείνων που διαχειρίζονται στη γη αυτή την πολιτική και κάθε άλλη 
εξουσία εξουσία χρησιμοποιώντας τη μάχαιρα της βίας. Η σφαγή των νηπίων κάθε 
εποχής αποδεικνύει καταρχήν που μπορεί να φτάσει ο αποστατημένος από το Θεό 
ανθρώπινος νους, ο οποίος γίνεται είτε κτηνώδης, είτε δαιμονιώδης, είτε πολλές φορές 
και κάτι ιταμότερο και από τα δύο αυτά στοιχεία. Φυσικά τίποτα δε γίνεται χωρίς την 
παραχώρηση του Θεού της αγάπης ο οποίος βλέπει τα πάντα υπό το πρίσμα της 
αιωνιότητας και οικονομεί τα πάντα με τέτοια σοφία που ο ανθρώπινος νους αδυνατεί 
να συλλάβει. Απαντούν οι Πατέρες σχετικά με τη σφαγή των νηπίων τα εξής: ει γαρ 
τους εν πονηρία μέλλοντας ζην͵ διηνεκώς μετά μακροθυμίας φέρει της εαυτού ο Θεός͵ 
πολλώ μάλλον τούτους ουκ αν είασεν τεθνάναι ούτως͵ είπερ ήδει μεγάλα τινά 
ανύσαντας· και ούτοι μεν παρ΄ ημών οι λόγοι· ου μην πάντες ούτοι͵ αλλ΄ εισί και 
τούτων απορρητότεροι͵ ούς μετά ακριβείας οίδεν ο ταύτα οικονομών. 
 
Ο Ηρώδης, το σύμβολο του υπερανθρώπου, ξεψυχά στην Ιεριχώ από καρκίνο των 
εντέρων και υδρωπικία το Πάσχα του 4 π.Χ.[1] Ο θεάνθρωπος Ιησούς επιστρέφει στη 
Γαλιλαία: τεθνήκασιν οι ζητούντες την  ψυχήν  του  παιδίου.  Ο  ίδιος,  ο  καινός  φανείς  

Η φυγή της αγίας οικογένειας στην Αίγυπτο 
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και παλαιός ευρεθείς και πάντοτε νέος εν αγίων καρδίαις γεννώμενος (Επιστ. Προς 
Διόγνητον) θα τελειώσει στο όρος της Γαλιλαίας την επίγεια πορεία του με τη φράση: 
και ιδού εγώ μεθ΄ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος (Μτ. 
28,20) Δυο χιλιάδες χρόνια πέρασαν από τότε, αλλά οι ίδιες δύο εξουσίες 
εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες η μια απέναντι στην άλλη στον 
πολυβασανισμένο πλανήτη μας: η εξουσία της γυμνής δύναμης, η τυφλωμένη από 
τρόμο και τρομακτικά απάνθρωπη. Και η ακτινοβόλα εξουσία του παιδιού της 
Βηθλεέμ. Φαίνεται όμως πως όλη η εξουσία, όλη η δύναμη βρίσκεται στα χέρια αυτής 
της γήινης αρχής… Μόνο όμως φαινομενικά: επειδή ποτέ δεν παύουν να λάμπουν το 
αστέρι και η εικόνα της Μητέρας με το Βρέφος (π.Α.Σμέμαν). 
 
Παραπομπή: 
 
1. Ένα ενδιαφέρον άρθρο για τις αιτίες του θανάτου του Ηρώδη έχει αναρτηθεί 
στην ηλεκτρονική έκδοση της Montreal Gazette. Ο συγγραφέας του, A. Mark 
Clarfield, συζητά τις διάφορες ιστορικές μαρτυρίες και καταλήγει: «The 
combination of symptoms was a challenging one, especially the presence of 
gangrene of the genitalia — something one does not see every day. The scientists 
used a clever bit of clinical reasoning and came to a tentative conclusion: chronic 
kidney failure of unknown cause complicated by the rare (thank God) Fournier’s 
gangrene of the testicles. There are other candidates, of course, such as syphilis or 
other sexually transmitted diseases, but the kidney diagnosis seemed to fit the 
symptoms best.» 
 
Πηγή: https://www.pemptousia.gr › to-pedion-iisous-os-metanastis-ke-xenos 
 
 
 

Παράθεμα 8 
 

Μια νέα εκπαίδευση για την άρση του αποκλεισμού και της ομοφοβίας στη 
σχολική κοινότητα: «Το σχολείο που μας χωράει»  
 
Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και για τρεις συνεχόμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε στο 
Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας στο Νέο Κόσμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
βασισμένο στο νέο υλικό «Το σχολείο που μας χωράει». 
 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων στη σχολική κοινότητα το οποίο αποτελεί 
προϊόν συνεργασίας στελεχών του τομέα Εκπαίδευσης ΟΚΑΝΑ (Τμήμα Εκπαίδευσης 
και ΑΑΔ και Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας), του τομέα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ 
(Τμήμα Πρόληψης και Εφαρμογών Πρόληψης), της Μονάδας Εφήβων «Ατραπός», 
του ΕΚΤΕΠΝ, των Κέντρων Πρόληψης «Προνόη», «ΚΕ.ΠΡ.Α.ΓΕ.Α.»- Γλυφάδας, 
«Παλλάς  Αθηνά»  &  «Αθηνά  Πολύβουλος»  και  «Αργώ»,  της  Γενικής  Γραμματείας  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRhM3dgc_mAhXXi1wKHTZZDBkQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pemptousia.gr%2F2018%2F12%2Fto-pedion-iisous-os-metanastis-ke-xenos%2F&usg=AOvVaw2vNZfaOWt6B1nCbDy1H-Lz
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Ισότητας των Φύλων, της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας Β’ Αθήνας και του Πολύχρωμου 
Σχολείου, εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  
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Κεντρικός στόχος μιας τέτοιας εκπαίδευσης είναι αφενός η πρόληψη της ψυχικής 

υγείας με την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα 

διαφορετικότητας στο σχολείο, αφετέρου η εκκίνηση ενός διαλόγου σε θέματα 

ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού και η αντιμετώπιση με 

σοβαρότητα και αξιοπρέπεια των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ανήκουν στην 

ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Έτσι ώστε οι διακρίσεις, η «ομοφοβία» και ο αποκλεισμός να 

αντικατασταθούν με την αποδοχή, το σεβασμό και τη «συμπερίληψη». 

 

Η πρώτη μαγιά των ανθρώπων που εκπαιδεύτηκαν ήταν 30 στελέχη πρόληψης από 

όλη την Ελλάδα και ένα βήμα για τη δημιουργία ευρύτερων δικτύων συνεργασίας στον 

Τομέα της Πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. 

 

Προγραμματίζονται εκπαιδεύσεις στο συγκεκριμένο υλικό και σε άλλους νομούς της 

Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδεύσεις μπορείτε να 

παρακολουθείτε το σύνδεσμο «Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων». 

 
(www.okana.gr/ekpaideusi-vivliothiki/programma-ekpaideusewn). 
Επιστροφή στην κορυφή   

 

https://www.okana.gr/ekpaideusi-vivliothiki/programma-ekpaideusewn
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Διασυνδέσεις  

 

 

OKANA RSS 
https://www.okana.gr/ 

https://www.okana.gr/
https://www.okana.gr/component/obrss/okanarss
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Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) 
 
Επικοινωνία  
 
ΟΚΑΝΑ 
 
ΑΒΕΡΩΦ 21, 10433, ΑΘΗΝΑ 
 
Τηλ: 210-8898200 
 
fax : 210-8253760 
 
email: okana@okana.gr 
 
Πηγή: https://www.okana.gr/2012-01-12-13-29-02/anakoinoseis/item/1859-ekp-
to-sxoleio-pou-mas-xwraei 
 

Παράθεμα 9 
 

Αφού δείτε προσεκτικά το βίντεο «Στο μυαλό του Σίλα - Tα όρια της θρησκείας», 
από το λινκ https://www.youtube.com/watch?v=BmxWWEkZX2E διαβάστε από 
τα σχόλια:  
 
Μια απάντηση στις θέσεις του βίντεο με επιχειρήματα βασισμένα στη στέρεη 
λογική των ανθρώπων. 
 
«Κανένας δεν δικαιούται να ενοχληθεί με όσα πιστεύετε, αγαπητέ κ. Σίλα, διότι η 
πίστη του καθενός είναι απολύτως σεβαστή, ως ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, στις 
δημοκρατίες. Επίσης, προσωπικά χαίρομαι με όσα λέτε, διότι το να τα λέτε δημοσίως 
αποτελεί απόδειξη ότι στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία και όχι θεοκρατία. Επιτρέψτε 
μου όμως μερικές παρατηρήσεις στα λεγόμενά σας.  
 
1) Ιδεωδέστερη δημοκρατία από της αρχαίας Αθήνας (παρά τον επίσημα 
κατοχυρωμένο θεσμό της δουλείας), σύμφωνα με τον Νομπελίστα μαθηματικό - 
φιλόσοφο Μπέρτραντ Ράσσελ, δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε στην ιστορία της 
ανθρωπότητας και το πιο σημαντικό ιστορικό μνημείο αυτής της δημοκρατίας, και 
κατά συνέπεια του δυτικού πολιτισμού, είναι ο Παρθενώνας.  
 
2) Τα ιερά σύμβολα (π.χ. οι ηλιακοί ακτινωτοί ρόδακες) χρονολογούνται από την 
προϊστορική εποχή και κάθε φυλή ιθαγενών στον Αμαζόνιο έχει μέχρι σήμερα τα δικά 
της ιερά σύμβολα με  το  κοινό  βιωματικό  τους  φορτίο  για  όλα  τα  μέλη  της   φυλής.  

http://www.moh.gov.gr/
http://www.ektepn.gr/
mailto:okana@okana.gr
https://www.okana.gr/2012-01-12-13-29-02/anakoinoseis/item/1859-ekp-to-sxoleio-pou-mas-xwraei
https://www.okana.gr/2012-01-12-13-29-02/anakoinoseis/item/1859-ekp-to-sxoleio-pou-mas-xwraei
https://www.youtube.com/watch?v=BmxWWEkZX2E
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Εξαιτίας αυτού, άγνωστα ιερά σύμβολα χαρακτηρίζονται/αξιολογούνται ως «πανιά με 
χρώματα».  
 
3) "Μαλακία" με συνταγή γιατρού (ένθεου ή άθεου) πρώτη φορά ακούω... έχετε μήπως 
στη διάθεσή σας το όνομα του ψυχικά διαταραγμένου, όπως τον χαρακτηρίζετε, 
γιατρού, τον οποίο χρησιμοποιείτε ως επιχείρημα για να στηρίξετε τις απόψεις σας;  
 
4) Ο Μαχάτμα Γκάντι είχε μελετήσει την Αγία Γραφή, είχε γοητευθεί από την Καινή 
Διαθήκη και καταγοητευθεί, ως Ινδουιστής, από το πρόσωπο του Χριστού. Ο 
Ινδουισμός, αν δεν το γνωρίζετε, θεωρεί κάθε θεό έναν διαφορετικό δρόμο για να 
φτάσει στον σκοπό της η ανθρώπινη ύπαρξη, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται "η θρησκεία 
της ανεκτικότητας", ενώ ο Χυναγιάνα Βουδισμός, μια θρησκεία δίχως θεούς, ένα 
σύστημα ψυχολογικής - πνευματικής αυτοβοήθειας, έχει στόχο τη νιρβάνα (=σβήσιμο 
του φόβου, της λαγνείας και του μίσους).  
 
5) "Εσύ Χριστό και 'γω Αλλάχ // όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ", ούτε τον στίχο του 
Πυθαγόρα δεν έχετε ακούσει;  
 
6) Πράγματι, η χειρότερη μορφή φανατισμού είναι ο θρησκευτικός φανατισμός, μόνο 
που, όπως η ιστορία μας διδάσκει, οι ρίζες του είναι πάντοτε πολιτικές και ποτέ 
θρησκευτικές.  
 
7) Η Παναγία είναι μία, οι επιθετικοί της προσδιορισμοί είναι πολλοί. Πάντως, ο δικός 
σας επιθετικός προσδιορισμός ("Παναγιά η άθεη") απορρίπτεται ως ιστορικώς ψευδής, 
όπως π.χ. θα απερρίπτετο ως ιστορικώς ψευδής ο επιθετικός προσδιορισμός "Αδόλφος 
Χίτλερ, ο δημοκράτης".  
 
8) Ο κρίνος (όπως και το μήλο) δεν εντάσσονται στην Ορθόδοξη Παράδοση.  
 
9) Οι εικόνες των αγίων στα νοσοκομεία δεν αποδεικνύουν τίποτε άλλο από το ότι ο 
άνθρωπος έχει ανάγκη τον Θεό κι όχι ο Θεός τον άνθρωπο. Να σας ενημερώσω δε, ότι 
τοιχογραφίες αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων και συγγραφέων, όπως του Όμηρου, του 
Σόλωνα, της Σίβυλλας, του Σωκράτη, του Πυθαγόρα, του Θουκυδίδη, του Πλάτωνα, 
του Αριστοτέλη, του Πλούταρχου, κ.τ.λ., μπορείτε να βρείτε σε αρκετούς ναούς και 
ορθόδοξα μοναστήρια (Άγιο Όρος, Μονή Μεγάλου Μετεώρου, κ.α.), διότι η 
Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται και τιμά την επιστήμη, στα πρόσωπα των εκπροσώπων 
της, ως δώρο του Θεού στον άνθρωπο.  
 
10) Ούτε ο άθεος ούτε ο ένθεος δύνανται να προσβάλλουν τον Θεό, παρά μόνο ο ένας 
τον άλλον, στρεφόμενοι ο ένας εναντίον της πίστης του άλλου. Να σας θυμίσω ότι όσο 
κι αν μοιάζουν οι όροι "Θεός", "θρησκεία", "θεολογία", η σημασία τους είναι 
διαφορετική.  
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11) Φυσικά, η επιστήμη δεν ασχολείται και δεν αρθρώνει λόγο για το υπέρλογο/υπερ-
επιστητό (θείο), επειδή δεν είναι στις δυνατότητές της, αλλά για το επιστητό (αυτό που 
ερευνάται με παρατήρηση, πείραμα, μαθηματικό λογισμό).  
 
12) Αγία Γραφή και Πατερική Παράδοση θεωρούν το θαύμα προέκταση της 
υπάρχουσας νομοτέλειας, μια από τις άπειρες δυνατότητες του Θεού να ποιεί νόμους, 
και όχι αυτονομημένη λογική κατασκευή όπως οι ειδωλολάτρες. Αυτό σημαίνει ότι τα 
θαύματα δεν συγκρούονται με τη λογική, αλλά ότι υπερβαίνουν, ξεπερνούν τα όρια 
της λογικής (όταν αυτά τα όρια απολυτοποιούνται για την ερμηνεία του κόσμου και 
της ζωής μετατρέπονται σε τυραννία για την ανθρώπινη ύπαρξη).  
 
13) Οι επιστήμονες υιοθετούν καταφατική ή αποφατική στάση απέναντι στο θείο όχι 
με βάση την επιστήμη που υπηρετούν, αλλά με βάση την ελεύθερη προσωπική τους 
επιλογή, διότι η όποια πίστη (καταφατική ή αποφατική) δεν είναι αποτέλεσμα 
επιστημονικής κατάρτισης, αλλά αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο, ποιητική 
αδεία, ερωτεύονται οι άνθρωποι (άλλοι ερωτεύονται με την καρδιά, ''ποιητικά'', και 
άλλοι με το μυαλό, ''λογικά''). Έτσι, πολλοί επιστήμονες δίχως "πιστεύω" έχουν 
"ιδιοσυγκρασία αφοσιωμένη", όπως λέει ο Ουίλιαμ Τζαίημς, με "θρησκευτική 
αφοσίωση" στην επιστήμη τους, όπως λέει ο Καρλ Γιουνγκ. Βεβαίως, στη ζωή ενός 
ανθρώπου είναι απαραίτητες και η λογική και η ποίηση.  
 
14) Αν στην προ-προηγούμενη πρόταση ο όρος "επιστήμονες" αντικατασταθεί με τον 
όρο "άνθρωποι" και ο όρος "επιστήμη" με κάποιον από τους όρους "ιδεολογία", 
"πλούτος", "εξουσία", "διασημότητα", "καριέρα", κ.τ.λ., αντιλαμβάνεστε τα πάμπολλα 
υποκατάστατα της θρησκείας.  
 
15) Την επόμενη λοιπόν φορά φροντίστε η σάτιρά σας να λέει την πάσα αλήθεια πάνω 
στην υφιστάμενη αλήθεια κι όχι στην αλήθεια όπως προβάλλει πίσω από τα 
παραμορφωτικά γυαλιά του αθεϊσμού (παρεμπιπτόντως άλλο άθεος/αθεϊστής κι άλλο 
ορθολογιστής/σκεπτικιστής/αγνωστικιστής).  
 
16) Ναι, η δίψα δεν αποδεικνύει την ύπαρξη της πηγής, όμως πώς εξηγείτε το γεγονός 
ότι για κάθε αντικειμενική ανάγκη της ανθρώπινης ύπαρξης (πείνα, δίψα, αγάπη) 
υπάρχει η αντίστοιχη πραγματικότητα ικανοποίησής της;  
 
17) Εν κατακλείδι, το ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη για τον Θεό πίσω απ' τον τοίχο 
που ποτέ δεν απαντά, θα μπορούσε να είναι το επιχείρημα και ενός ένθεου για την 
ύπαρξη του Θεού... αυτή, άλλωστε, είναι και η ομορφιά της ποίησης· δεν συμφωνείτε; 
 
Σημ: Ελπίζω η Ένωση Αθέων να μην με κόψει ως θεϊστικό απόβλητο». 
 
Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=BmxWWEkZX2E  

https://www.youtube.com/watch?v=BmxWWEkZX2E
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Παράθεμα 10 
 
Guest Editors  
 
Ο ηλικιακός ρατσισμός  
 
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι ηλικιωμένοι βρίσκονται στο στόχαστρο ή 
στο περιθώριο  
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ  
 
26.9.2018 | 12:44  

 

 
«Δεν υπάρχει κομψός τρόπος να ειπωθεί αυτό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι με φυσικό 
τρόπο θα φύγουν από το σύστημα. Είναι οι παλιοί συνταξιούχοι. Προσπαθώ να βρω 
έναν όμορφο τρόπο να το πω, αλλά βασικά θα βγουν από το σύστημα. Μέχρι το 2030-
2040 δεν θα είναι εκεί. Άρα δεν υπάρχει αντίκτυπος στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 
του δημοσιονομικού συστήματος».  
 
Το    παραπάνω    απόσπασμα    από    ομιλία    του   υπουργού   Οικονομικών   Ευκλείδη  

Δεν είναι, όμως, η μοναδική φορά που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται στη 
δημόσια σφαίρα ένας λόγος εμμέσως πλην σαφώς επιθετικός  

απέναντι στην τρίτη ηλικία. 
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Τσακαλώτου στο Λονδίνο έτυχε πολλών σχολίων και καυστικής κριτικής την 
περασμένη εβδομάδα. Αυτό που κυρίως καυτηριάστηκε είναι η περίεργη, για μια 
κυβέρνηση, ρητορική, που έστω και αμήχανα βρίσκει ως λύση για το μεγάλο 
πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος τη φυσική πορεία των πραγμάτων, δηλαδή 
τον θάνατο των ηλικιωμένων που επιβαρύνουν τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας.  
 
Η προσπάθεια για ευγενικό ρεαλισμό που καταβάλλει ο υπουργός στο συγκεκριμένο 
απόσπασμα (το ίδιο περίπου είπε και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ) δεν εμποδίζει την 
εύλογη πρόσληψη του ως ενός παραδείγματος ενός μακάβριου κυνισμού.    
 

Ο ριζοσπαστικός οίστρος τότε πρότεινε, μεταξύ αστείου και σοβαρού, το 
κλείδωμα των παππούδων σε σπίτια και ντουλάπες για να μην ασκήσουν τα 
εκλογικά τους δικαιώματα με βάση τα παλιά τους πολιτικά αντανακλαστικά 

(που δεν υποστήριζαν τα «νέα» κόμματα). 
 
Δεν είναι, όμως, η μοναδική φορά που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται στη δημόσια 
σφαίρα ένας λόγος εμμέσως πλην σαφώς επιθετικός απέναντι στην τρίτη ηλικία. Δεν 
χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά για να βρούμε πολλές εξυπνακίστικες ατάκες στον 
χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τους ηλικιωμένους.    
 
Στην εκλογική αναμέτρηση του 2015 είχε ειπωθεί πώς καλό θα ήταν να μην ψηφίσουν 
λόγω των συντηρητικών τους αντιλήψεων. Ο ριζοσπαστικός οίστρος τότε πρότεινε, 
μεταξύ αστείου και σοβαρού, το κλείδωμα των παππούδων σε σπίτια και ντουλάπες 
για να μην ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα με βάση τα παλιά τους πολιτικά 
αντανακλαστικά (που δεν υποστήριζαν τα «νέα» κόμματα).    
 
Είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς σε ποιον βαθμό η μεταβολή των επιλογών της 
τρίτης ηλικίας που σημειώθηκε στις εκλογές του 2015 οφείλεται στην 
ενδοοικογενειακή πίεση που ίσως δέχτηκαν από τα νεότερα μέλη. Πάντως, σίγουρα 
υπήρξε. Άλλωστε, την ίδια χρονιά ο «πανικός» που κατέλαβε μεγάλο αριθμό 
συνταξιούχων που στήθηκαν έξω από τις τράπεζες με την έλευση των capital controls 
επίσης θεωρήθηκε ένα παράδειγμα δραματοποίησης της επικαιρότητας από τα ΜΜΕ 
της διαπλοκής, μια fake είδηση που ήθελε να υποσκάψει τη θεωρία των παιγνίων που 
εφάρμοζε η κυβέρνηση στην υποτιθέμενα γενναία διαπραγματευτική τακτική της. 
 
Είναι γνωστό ότι οι σύγχρονες κοινωνίες, από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ύστερα, 
προσανατολίζονται στη νεότητα. Δημογραφικοί λόγοι, πολιτικά γεγονότα, κοινωνικά 
κινήματα καθώς και εμπορικές σκοπιμότητες έκαναν πρωταγωνιστές του δημόσιου 
λόγου τους νέους και  τη  νεότητα  αξία  αδιαπραγμάτευτη.  Κατ'  αυτή  την  έννοια,  η  
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βαρύτητα που δίνει η Ελλάδα στον κόσμο των νέων δεν είναι κάτι περίεργο.    
 
Αυτό που ξενίζει όμως την περίοδο της κρίσης είναι ότι συχνά η τρίτη ηλικία 
ταυτίζεται με τον συντηρητισμό, το μεταπολιτευτικό παρελθόν, τον κακό 
δικομματισμό ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, τα αίτια της χρεοκοπίας. Αντίθετα, ανιχνεύεται μια 
εικονική εξιδανίκευση της νεότητας, αφού η υπερ-προστατευτικότητα της οικογένειας 
απέναντι στα παιδιά εκφράζεται από κυβερνητικά χείλη και υποτιθέμενες κρατικές 
πρόνοιες που ανησυχούν για το ατελέσφορο των ερωτικών σχέσεων των νέων, τη 
συχνότητα της διασκέδασής τους σε μπαρ και την ανάγκη να ξυπνάνε όλο και 
αργότερα το πρωί...  
 
Με άλλα λόγια, εδώ και καιρό γίνεται μια προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης ενός 
γενεακού χάσματος, το οποίο στο παρελθόν θα ήταν κάτι αδιανόητο, αφού οι πολιτικές 
πρακτικές έτειναν στην άμβλυνση και όχι στη μεγέθυνση αυτής της διαφοράς. Έτσι, 
το δύσκολο ζήτημα του ασφαλιστικού γίνεται πολιτικά αντιμετωπίσιμο όχι με 
προσέλκυση των νέων ανθρώπων που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό και την 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά με την ελπίδα η φυσική πορεία των 
πραγμάτων να μας απαλλάξει από τα άλλοτε «τιμημένα γηρατειά». Αντί για brain drain 
μιλάμε πια body drain. Η τρίτη ηλικία, αν δεν στοχοποιείται, σίγουρα θεωρείται 
διαχειριστικά αναλώσιμη, όχι μέρος της ζωής αλλά του θανάτου.  
 
Μια βόλτα από τα δημοτικά σχολεία της χώρας την ώρα που σχολάνε τα παιδιά θα 
έδινε σε πολλούς να καταλάβουν ότι το «νέο» δύσκολα θα υπήρχε χωρίς το «παλιό». 
Ο ρόλος που έχει αναλάβει η τρίτη ηλικία στη σημερινή συγκυρία είναι πολυσύνθετος, 
αφού ουσιαστικά έχει επωμιστεί μεγάλο μέρος της καθημερινής ανατροφής των 
παιδιών.    
 
Ακόμη και όταν δεν συνδράμει οικονομικά τους νεότερους, προσφέρει ανεκτίμητες 
υπηρεσίες όχι μόνο στα παιδιά (φύλαξη, διατροφή) αλλά και στους ενήλικες, τόσο για 
να ασκήσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις όσο και για να κυνηγήσουν τους 
προσωπικούς τους στόχους. «Δεν υπάρχει κομψός τρόπος να ειπωθεί αυτό», όπως θα 
έλεγε και ο φλεγματικός υπουργός μας, αλλά η υποτίμηση, ο παραγκωνισμός και εν 
τέλει ο στιγματισμός της τρίτης ηλικίας στη σημερινή Ελλάδα είναι ο νέος θεσμικός 
ρατσισμός.  
 
Πηγή: www.lifo.gr  
 
(https://www.lifo.gr/articles/guest_editors/209080/tetarti-lifo-now-o-ilikiakos-
ratsismos) 

https://www.lifo.gr/articles/guest_editors/209080/tetarti-lifo-now-o-ilikiakos-ratsismos
https://www.lifo.gr/articles/guest_editors/209080/tetarti-lifo-now-o-ilikiakos-ratsismos
https://www.lifo.gr/articles/guest_editors/209080/tetarti-lifo-now-o-ilikiakos-ratsismos
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Παράθεμα 11 
 

Ένα ακόμη ντοκουμέντο αστυνομικής αγριότητας και αυθαιρεσίας έρχεται στο φως 
της δημοσιότητας, μέσα από δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, το οποίο 
επιβεβαιώνει η Ελληνική Αστυνομία. 
 
Η εφημερίδα έχει ανακοινώσει πως στην κυριακάτικη έκδοσή της θα παρουσιάσει 
υλικό από σκληρό βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να βασανίζουν, να εξευτελίζουν 
και να βρέχουν με μάνικα γυναίκα ΑμΕΑ. Σύμφωνα, μάλιστα, με την εφημερίδα οι 
αστυνομικοί έβαλαν χειροπέδες σε δικηγόρο, ο οποίος κατήγγειλε το περιστατικό. 
 
Για το περιστατικό, όμως, εξέδωσε ήδη ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία, 
επιβεβαιώνοντας το περιστατικό και ενημερώνοντας πως οι δράστες έχουν συλληφθεί 
και έχει ξεκινήσει ΕΔΕ εις βάρος τους. 
 
Ο βασανισμός συνέβη στις 20 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. 

 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
21.12.2019, 21:17 
 
Η ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαιώνει βασανισμό γυναίκας ΑμΕΑ στο Α.Τ. Ομονοίας 
 
efsyn.gr 

https://www.documentonews.gr/article/binteo-apokalypsh-ayth-thn-kyriakh-me-to-documento
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia
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Η ανακοίνωση 
 
Σχετικά με δημοσιεύματα στον Τύπο, που αφορούν σε περιστατικό στο Αστυνομικό 
Τμήμα Ομονοίας, την 20η Οκτωβρίου 2019, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 
ανακοινώνονται τα ακόλουθα: 
 
Το περιστατικό έλαβε χώρα πριν δύο μήνες, την 20η Οκτωβρίου. Από την ίδια ημέρα, το 
Αρχηγείο, μόλις έλαβε γνώση, κίνησε τις διαδικασίες διερεύνησης και ελέγχου. Οι 
εμπλεκόμενοι αστυνομικοί συνελήφθησαν. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων 
ολοκληρώνει τη διερεύνηση. Παράλληλα από το Αρχηγείο διετάχθη την 27η Οκτωβρίου 
και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), η οποία και αυτή ολοκληρώνεται και τα 
αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν. 
 
Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένο Αστυνομικό Τμήμα θεωρείται από τα πλέον 
«αμαρτωλά» με πληθώρα καταγγελιών για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, ακόμη και 
θάνατο κρατουμένων. 
 
Πηγή: https://www.efsyn.gr/node/224204 
 
 
 

Παράθεμα 12 
 

Κινεζικός Πολιτισμός - Silk Road Stories 
 
Γένεση του Κινεζικού Πολιτισμού 
 
Με χιλιάδες χρόνια συνεχούς ιστορίας, η Κίνα αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους 
πολιτισμούς της υφηλίου και αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για τους υπόλοιπους 
πολιτισμούς ακόμη και σήμερα. Η μελέτη της ιστορίας της Κίνας και του πολιτισμού 
των Κινέζων κατά την αρχαιότητα, αλλά και κατά τη διάρκεια των νεότερων χρόνων, 
διακρίνεται με βάση τις δυναστείες, που για τέσσερις χιλιετίες διαδέχθηκαν η μία την 
άλλη. Για το έργο των δυναστειών αυτών μπορείτε να ενημερωθείτε από την εφαρμογή 
μας είτε στο κινητό σας είτε στην ιστοσελίδα μας. 
 
Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή από τους παλαιολιθικούς χρόνους μαρτυρείται 
από ένα πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων όπου η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο 
φως κατά την δεκαετία του 1930. 
 
Χαρακτηριστικότερο εύρημα της αρχαιολογικής έρευνας είναι ο σινάνθρωπος του 
Πεκίνου ηλικίας 500.000 ετών στο Chou kou-tien, και ενός σκελετού ηλικίας 600.000 
ετών στο Lantian καθώς και διαφόρων παλαιολιθικών και νεολιθικών εργαλείων που 
βρέθηκαν στο χωριό Yang Shao του Honan. 
 
Κατά τη Νεολιθική εποχή, ο κινεζικός πολιτισμός αναπτύχθηκε γύρω από δύο κέντρα. 
Στον βορρά, στο οικοσύστημα της περιοχής του Κίτρινου Ποταμού- Χουάνγκ-Χε, και 
στο νότο, σε αυτό της περιοχής του ποταμού Γιανγκ-τσέ. Λόγω της γεωγραφίας της 
περιοχής, οι εισβολές γειτονικών λαών ήταν περιορισμένες, δίνοντας αρκετό χρόνο 
στους τοπικούς πολιτισμούς να αναπτυχθούν σε ήρεμο περιβάλλον. 

https://www.efsyn.gr/ellada/astynomiko/163322_mystiriodis-thanatos-kratoymenoy-sto-omonoias
https://www.efsyn.gr/node/224204
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Με βάση την παράδοση και τους διάφορους μύθους της Κινεζικής Μυθολογίας, στους 
πρώτους άρχοντες της περιοχής αποδίδονται ένα πλήθος μαγικών ιδιοτήτων και 
ταυτόχρονα χρεώνονται την επινόηση διαφόρων τεχνών, όπως η γραφή ή η 
καλλιέργεια της γης. 
 
Περί το 7.000 π.Χ., οι Κινέζοι ασχολούνται ως αγρότες κεχριού, δίνοντας ώθηση στον 
πολιτισμό Γιαχού. 
 
Από το 5.000 έως το 3.000 π.Χ. πιθανολογείται ότι οι Κινέζοι ανέπτυξαν την 
κατασκευή των κεραμικών και της πορσελάνης. 
 
Σύμφωνα με τον θρύλο στην περιοχή που ο Κίτρινος ποταμός Huang He σημειώνει 
μια μεγάλη καμπή είναι ο ιστορικός γεωγραφικός πυρήνας από όπου ξεκίνησε το 
κινεζικό έθνος. 
 
Εκεί βασίλεψε ο Κίτρινος βασιλιάς Χουάνγκ Ντι (Huang Di)   για 100 περίπου χρόνια 
μέσα στην 3η χιλιετία π.Χ. και θεωρείται ο ιδρυτής του κινεζικού πολιτισμού. 
 
Είναι ο αυτοκράτορας που γέννησε τον πολιτισμό, δημιούργησε τη σοφία και την ίδια 
την Κίνα. Ανακάλυψε τη γραφή, τη μουσική, τα μαθηματικά και το μετάξι. 
 
Την αφήγηση της ιστορίας της Κίνας ακολουθεί, η δημιουργία της πρώτης δυναστείας, 
της δυναστείας των Χσια (2070 – 1600 π.Χ.), για την οποία υπάρχουν ελάχιστα 
ιστορικά στοιχεία και, κυρίως, καλύπτεται από μυθολογικές αναφορές.  Σύμφωνα με 
τον θρύλο η δυναστεία ιδρύθηκε από τον θρυλικό Γιου τον Μεγάλο. Φημολογείται ότι 
την περίοδο των Χσια έχουμε το πρώτο κινεζικό αλφάβητο. 
 
Την πτώση της ακολούθησε η άνοδος της δυναστείας των Σανγκ (1600-1046 π.Χ.), 
κατά την οποία συναντούμε τις πρώτες σημαντικές ιστορικές καταγραφές. Το 
κράτος  Σανγκ αναπτύχθηκε στην περιοχή του Κίτρινου Ποταμού, από τον 16ο αιώνα 
π.Χ. έως τον 11ο αιώνα π.Χ., δημιούργησε έναν πολιτισμό με τα χαρακτηριστικά των 
πολιτισμών της Εποχής του Ορείχαλκου, κύριο επίτευγμα του οποίου είναι η πρώτη 
γνωστή μας μορφή του Κινεζικού αλφαβήτου, το οποίο χρησιμοποιούταν για 
θρησκευτικές τελετές. 
 
Το κράτος των Σανγκ ακολουθεί η άνοδος της δυναστείας των Τσόου (1.046 – 256 
π.Χ.). Σε όλους τους τομείς της σύγχρονης επιστήμης υπάρχει σημαντική ανάπτυξη 
κατ’ αυτή την εποχή. Η οργάνωση του κράτους είναι Φεουδαρχική. Κατά τη λεγόμενη 
«Περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου» αναπτύχθηκαν σημαντικά οι αντιλήψεις 
για την κοινωνική και πολιτική ζωή. 
 
Κατά την περίοδο αυτή η γεωργία, αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Ο σίδηρος 
αντικατέστησε τον ορείχαλκο στην κατασκευή των όπλων , δημιουργήθηκε κρατικό 
μονοπώλιο για την εμπορική διακίνηση του σιδήρου και του αλατιού. Κυκλοφόρησε 
ένα σταθερό νόμισμα και γενικά άνθισε ο πολιτισμός. Κωδικοποιήθηκαν οι πρώτοι 
κανόνες δικαίου και το κράτος έφθασε σ’ ένα επίπεδο υψηλής οργάνωσης. 
 
Παράλληλα στην καθημερινότητα της ζωής τους οι Κινέζοι άρχισαν να εκδηλώνουν 
την ευγένεια, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους, ακόμη και 
σήμερα. 
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Η Περίοδος της Άνοιξης και του Φθινοπώρου (722 – 476 π.Χ.) χαρακτηρίστηκε από 
την εμφάνιση των σημαντικότερων σχολών της γηγενούς Κινεζικής φιλοσοφίας τις 
λεγόμενες και «Εκατό Σχολές Σκέψης». Τα έτη 551-478 π.Χ. εμφανίζεται στην Κίνα 
ο Κομφούκιος που κηρύσσει την επάνοδο στα πάτρια ήθη και με τις διάφορες σχολές 
του Κομφουκιανισμού αφήνει τη σφραγίδα του στις κατοπινές εξελίξεις της Κίνας, ο 
Λάο Τσε και ο Ταοϊσμός, η σχολή των Νομικιστών καθώς και ένα μεγάλο μέρος 
ανεξάρτητων φιλοσόφων. 
 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια εποχή μεγάλης άνθησης του πολιτισμού της 
αρχαίας Κίνας. 
 
Όμως, η ανακάλυψη και η αξιοποίηση του σιδήρου στην κατασκευή όπλων, οδήγησαν 
στην ενίσχυση των περιφερικών αρχόντων, οι οποίοι σύντομα άρχισαν να αναζητούν 
μεγαλύτερες εξουσίες, οδηγώντας στη σταδιακή διάσπαση της κεντρικής εξουσίας 
μεταξύ των ετών 403 – 221 π.Χ. . Έτσι φθάνουμε στην εποχή των Μαχόμενων 
Βασιλείων. 
 
Η κατάσταση αυτή οδήγησε τελικά στην πτώση και τον διαμελισμό του κράτους των 
Τσου σε μικρότερα βασίλεια. 
 
Το 221 π.Χ. ο βασιλιάς Τσιν (Qin ) του ισχυρότερου βασιλείου, κατακτά όλα τα 
υπόλοιπα βασίλεια και δημιουργεί ένα ενιαίο Κράτος. Στέφεται ως ο πρώτος 
αυτοκράτορας της ενιαίας τότε Κίνας και ονομάζεται Τσιν Σι Χουάνγκ Ντι ( Qin Shi 
Huang Di). Τα σπουδαιότερα έργα που έγιναν κατά τη διάρκεια της Βασιλείας του 
ήταν το Σινικό τείχος και ο Πήλινος στρατός. 
 
Κινεζική Θρησκεία 
 
Ο πολιτισμός της Κίνας έχει αποδείξει με το πέρασμα των αιώνων την ανοχή του σε 
όλες τις θρησκείες. Στην Κίνα υπάρχουν από παλιά πολλές θρησκείες, άλλες εγχώριες, 
όπως ο Κομφουκιανισμός και ο Ταοϊσμός, και άλλες επείσακτες, όπως ο 
Χριστιανισμός (Προτεστάντες), ο Ρωμαιοκαθολικισμός, το Ισλάμ και ο Μαχαγυάνα 
Βουδισμός. Οι κύριες όμως μεταξύ αυτών είναι ο Κομφουκιανισμός, ο Ταοϊσμός και 
ο Μαχαγυάνα Βουδισμός. 
 
Οι τρεις αυτές θρησκείες υπάρχουν και ως χωριστά θρησκευτικά συστήματα, λίγοι 
όμως είναι εκείνοι που έχουν τη μία μόνο από αυτές ως αποκλειστική ή κύρια θρησκεία 
τους. 
 
Αυτό συμβαίνει, διότι η θρησκεία που ασκεί η πλειονότητα του κινεζικού λαού, και 
που γι’ αυτό μπορεί να ονομαστεί κινέζικη θρησκεία, αποτελείται από τις τρεις 
παραπάνω θρησκείες σε συνδυασμό. Ο συνδυασμός τους συνίσταται στη χρήση από 
τους ίδιους ανθρώπους πότε της μιας και πότε της άλλης, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο 
σκοπό. 
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Έτσι για την επίτευξη σκοπών που σχετίζονται με θέματα υγείας και μακροβιότητας 
προσφεύγουν στον Ταοϊσμό. Για προβλήματα που αφορούν σε ανθρώπινες σχέσεις 
τόσο μέσα στην οικογένεια, όσο και σε εκείνες που αφορούν στις κοινωνικές και 
δημόσιες υποχρεώσεις, στρέφονται στον Κομφουκιανισμό. Τέλος για την επίτευξη 
μιας καλής μεταθανάτιας ζωής, οι Κινέζοι καταφεύγουν σ’ εκείνους τους Βούδες και 
Μποντισάτβες που βοηθούν σ’ αυτό τον τομέα. 
 
Επιπροσθέτως, για την επίτευξη σκοπών όπως η καλή υγεία, η επαγγελματική 
προκοπή, η απόκτηση παιδιών, η προστασία από συμφορές κτλ, οι Κινέζοι στρέφονται 
σ’ ένα πλούσιο πάνθεο, που αποτελείται από τα θεία όντα όλων των παραπάνω 
θρησκειών. 
 
Κυρίαρχη θέση κατέχουν τα πνεύματα των προγόνων, που πιστεύεται ότι επηρεάζουν 
θετικά ή αρνητικά τη ζωή της οικογένειας των απογόνων τους. Από τα μέλη της 
οικογένειας αυτής γίνονται σ’ αυτούς προσφορές, για να εξασφαλιστεί η προστασία 
τους. 
 
Τέλος για την επίτευξη σκοπών που σχετίζονται με διάφορα άλλα θέματα οι Κινέζοι 
βρίσκουν καταφύγιο σ’ ένα πάνθεο θεοτήτων όπου κυρίαρχη θέση έχουν  τα κακά 
πνεύματα, στα οποία γίνονται θυσίες για να προστατευθούν από αυτά. 
 
Αυτή η όψη της κινεζικής θρησκείας, που έχει ως αντικείμενο λατρείας όλα αυτά τα 
θεία όντα, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό της θρησκευτικής δραστηριότητας 
του κινεζικού λαού. Από αυτή την άποψη είναι λοιπόν η επικρατέστερη και 
εμφανέστερη θρησκευτική αποτύπωση στην Κίνα. 
 
Λατρεία, μύθοι, φεστιβάλ και διάφορα έθιμα  που συνδέονται με τους διαφορετικούς 
λαϊκούς Θεούς και τις θεές, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του Κινεζικού πολιτισμού 
ακόμα και σήμερα. 
 
Παρόλα αυτά, στην Κίνα επειδή η θρησκεία έχει διαχωριστεί από την πολιτική, οι 
διάφορες θρησκείες είναι ίσες απέναντι στον νόμο και καμιά δεν έχει την 
πρωτοκαθεδρία. Η πίστη κάθε ανθρώπου θεωρείται πολύ προσωπική υπόθεση και 
κάθε πολίτης απολαμβάνει την ανεξιθρησκία. Η κυβέρνηση της Κίνας σέβεται τα 
θρησκευτικά πιστεύω όλων των ανθρώπων,  την ελευθερία να εκδηλώνουν την 
λατρεία τους και προστατεύει τις θρησκευτικές δραστηριότητες  κάθε πολίτη. 
 
Πηγές: 
 
«Χριστιανισμός και Θρησκεύματα» Δ. Τριανταφύλλου/ Α. Αργυρόπουλος 
 
Θρησκευτικά Β΄Λυκείου Γενικής παιδείας. Εκδόσεις «Πατάκη» 
 
Chinabusiness.gr 
 
Κινεζική Θρησκεία 
 
China Business 

http://www.chinabusiness.gr/index.php?categoryid=60&p2_articleid=85
https://sites.google.com/site/lykmworldreligions/kineziki-thriskeia
http://www.chinabusiness.gr/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=85
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Κινεζική Γλώσσα και Γραφή 
 
Η κινεζική γλώσσα και γραφή είναι από τις αρχαιότερες του κόσμου και σε συνεχή 
χρήση για χιλιάδες χρόνια. Τα κινεζικά ιδεογράμματα θεωρούνται έργα τέχνης και η 
ομορφιά τους είναι φανερή. Όταν τα παρατηρεί κανείς  αντιλαμβάνεται, γιατί στην 
Κίνα η καλλιγραφία θεωρείται πραγματική τέχνη όπως η ζωγραφική. 
 

 
 
Κινεζική Φιλοσοφία 
 
Ο πιο γνωστός κινέζος στοχαστής, ο Κομφούκιος, έζησε στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. 
Θεωρείται  ο πρώτος επίσημος φιλόσοφος και είναι αυτός που έθεσε τη σφραγίδα του 
σε ολόκληρη την ιστορία της κινεζικής φιλοσοφίας. Ωστόσο η Κομφουκιανική σκέψη 
δεν είναι προϊόν παρθενογένεσης. Παρ’ ότι υπάρχει έλλειψη επωνύμων  φιλοσόφων 
μέχρι τον  6ο αιώνα π.Χ. , το κενό αυτό καλύπτεται με την κινεζική παράδοση στοιχεία 
της οποίας έχουν διασωθεί μέχρι και σήμερα. 
 
Τα αρχαιότερα γραπτά κείμενα από τα οποία αντλούμε στοιχεία για την 
προκομφουκιανή σκέψη είναι: 
 
Α. μαντικά κείμενα γραμμένα πάνω σε κόκαλα ζώων, που χρονολογούνται από τη 
δυναστεία των Σανγκ 2ος αιώνας π.Χ. Β. ανάγλυφοι γραφικοί χαρακτήρες της 
Δυναστείας των Τσου πάνω σε χάλκινα αγγεία. Γ. κείμενα γραμμένα πάνω σε λωρίδες 
από μπαμπού, της δυναστείας των ανατολικών Τσου ( 771-221 π.Χ.) Εκτός από αυτά 
σώζονται ολοκληρωμένα έργα και συλλογές γραμμένες μεταξύ 2000 – 771 π.Χ. Τα 
γεγονότα όμως που αναφέρονται σε αυτά, είναι πολύ παλαιότερα από τα ίδια τα 
κείμενα. 
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Τα σωζόμενα έργα της προκομφουκιανής εποχής (1000 π.Χ) είναι: 
 
1) Το βιβλίο των μεταβολών ( I Ching ) 
2) Το βιβλίο των ωδών  ( Shih Ching ) 
3) Το βιβλίο της Ιστορίας  ( Shu Ching ) 
4) Τα σχόλια του κ. Τσο  ( Tso Chuan ) 
5) Τα χρονικά του φθινοπώρου και της άνοιξης  ( Ch’iun  Ch’iu ) 
6) Οι διάλογοι μεταξύ κρατών  ( Kuo Yu ) 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τον 6ο αιώνα π.Χ. απ’ όπου αντλούμε επιβεβαιωμένες 
ιστορικές πληροφορίες,  οι θεωρίες περί κράτους και διακυβέρνησης της χώρας 
κατέχουν σημαντική θέση στη φιλοσοφική σκέψη των κινέζων φιλοσόφων. Αυτό είναι 
φυσικό, γιατί το ξεκίνημα της  κινεζικής φιλοσοφίας  άρχισε μέσα  στα παλάτια των 
βασιλέων από μορφωμένους γραφειοκράτες και αξιωματούχους. Σκοπός τους ήταν να 
καταγράψουν γενικές ηθικές αρχές, που θα τους επιτρέπουν να διατρέφουν τον λαό 
και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πολιτισμένης πνευματικά, ηθικά και 
αισθητικά καλλιεργημένης πολιτείας και κοινωνίας .Έτσι έχουμε τον Κομφούκιο να 
διακηρύττει ότι  ο ηγεμόνας ως εκπρόσωπος του ουρανού πρέπει να κυβερνά με βάση 
την αρετή και την ανθρωπιά. 
 
Ο Λάο Τσε στο Τάο Τε Τσινγκ και ο μεγάλος ταοϊστής φιλόσοφος Chuang Tse 
ασχολούνται με θέματα που αφορούν τη διακυβέρνηση του  κράτους διδάσκοντας, ότι 
οι βασιλείς και αξιωματούχοι πρέπει να κυβερνούν δια της Wu wei (μη δράσης), 
δηλαδή δια της αδράνειας. Η τρίτη από τις σημαντικές φιλοσοφικές σχολές η 
«Νομοκρατική»  δίδασκε την εγκαθίδρυση ενός σκληρού καθεστώτος με 
αδυσώπητους νόμους βασισμένο σ’ ένα σύστημα με αμοιβές και τιμωρίες. Τις 
ιδέες  της «Νομοκρατικής» σχολής έθεσε σε εφαρμογή και πέτυχε την ίδρυση της 
ενιαίας αυτοκρατορίας 246-206 π.Χ. ο γνωστός στην ιστορία  Chin Shi Hyang Di,  που 
πολύ όμως γρήγορα αντικαταστάθηκε από την δυναστεία των Χαν 206 π.Χ. έως 220 
μ.χ. οι οποίοι για τέσσερις  αιώνες κυβέρνησαν βασιζόμενοι στην κομφουκιανική 
σκέψη. 
 
Τα «Ανάλεκτα» του Κομφούκιου (5ος-3ος αιώνας π.Χ.) και Το «Τάο Τε Τσινγκ» του 
Λάο Τσε (6ος αιώνας π.Χ.) είναι τα πιο διάσημα, πολυδιαβασμένα και 
πολυμεταφρασμένα βιβλία της κινεζικής φιλοσοφίας. 
 
Το κυρίαρχο, όμως, χαρακτηριστικό του κινεζικού πολιτισμού αποτελεί ο 
κομφουκιανισμός, παρ’ όλο που κατά περιόδους τέθηκε σε δοκιμασία. Η επίδρασή του 
όμως αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντική. Ο κινεζικός πολιτισμός είναι ένας 
αξιοθαύμαστος πολιτισμός από το γεγονός, ότι κατάφερε να επιβιώσει διαχρονικά 
χωρίς να υποστεί μεγάλες απώλειες  και χωρίς να αλλοιώσει την ταυτότητά του. 
 
Κινεζική Επιστήμη και Τεχνολογία 
 
Οι αρχαίοι Κινέζοι επιστήμονες και μηχανικοί πραγματοποίησαν σημαντικές 
επιστημονικές   καινοτομίες,   ευρήματα   και   τεχνολογικές   εξελίξεις    σε    διάφορους  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%BF_%CE%A4%CF%83%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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επιστημονικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών επιστημών, 
της μηχανικής, της ιατρικής, της στρατιωτικής τεχνολογίας, των μαθηματικών, της 
γεωλογίας και της αστρονομίας. 
 
The Four Great Inventions 
 
Οι Τέσσερις μεγάλες εφευρέσεις (The Four Great Inventions), η πυξίδα (Compass), η 
πυρίτιδα (Gunpowder), η παραγωγή χαρτιού (Papermaking) και η εκτύπωση 
(Printing) ήταν από τις πιο σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, και έγιναν γνωστές 
στην Ευρώπη μετά το τέλος του Μεσαίωνα, δηλαδή 1000 χρόνια αργότερα από την 
ανακάλυψή τους. 
 
Πυξίδα (Compass) 
 
«Σινάν» ο «κυβερνήτης του νότου» 
 
Η πρώτη πυξίδα στον κόσμο. 3ος αιώνας π.Χ. 
 
Η πυξίδα είναι μια από τις τέσσερις μεγάλες εφευρέσεις της αρχαίας Κίνας. Το «Σινάν» 
(o κυβερνήτης του Νότου) της Δυναστείας των Han (206 π.Χ.-220 μ.Χ.) αποτελείτο 
από ένα κομμάτι μαγνητικό ορυκτό, λαξευμένο σε σχήμα κουτάλας, η οποία έδειχνε 
πάντα προς το Νότο και από μια τετράγωνη μπρούτζινη πλάκα που αντιπροσώπευε τη 
Γη. 
 

Πυξίδα – Compass  
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Αρχαία Πυξίδα  Αρχαία Πυξίδα  
 
Πυρίτιδα (Gunpowder) 
 
Η ανακάλυψη της πυρίτιδας αποδίδεται στον πειραματισμό και στην κινεζική 
αλχημεία από τους Ταοϊστές, στην επιδίωξη της αθανασίας. Θεωρείται ως μία από τις 
“Τέσσερις Μεγάλες Εφευρέσεις” της Κίνας. Ανακαλύφθηκε κατά την ύστερη 
δυναστεία των Τανγκ (9ος αιώνας). 
 

Πυρίτιδα – Gunpowder  Πυρίτιδα – Gunpowder  
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Παραγωγή χαρτιού (Papermaking) 
 
Το χαρτί εφευρέθηκε στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. κατά τη διάρκεια της Δυναστείας 
των Χαν. Το πρώτο χαρτί κατασκευάστηκε από κουρέλια, αλλά αργότερα 
χρησιμοποιήθηκαν φυτικά υλικά όπως η κάναβη και το μπαμπού. Η εφεύρεση 
εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο φθάνοντας στην Ευρώπη το 1100 μ.Χ. Η διαδικασία 
παραγωγής του χαρτιού ήταν η παρακάτω: 

Κοπή Μπαμπού - Cutting bamboo 
 

Μούσκεμα -  Soaking 
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Βύθιση στον πολτό -  Screen dipped in pulp 

Πίεση και στέγνωμα  -  Paper is pressed and dried 
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Εκτύπωση (Printing) 
 
Η πρώτη μορφή εκτύπωσης στην Κίνα έγινε το 220 π.Χ. Η εποχή κατά την οποία όμως 
εξελίχθηκε σημαντικά, είναι η εποχή της Δυναστείας των Χαν 206 – 220 μ.Χ. Τα 
πρώτα βιβλία της Κίνας κατασκευάζονταν από λωρίδες μπαμπού, δεμένα μαζί σε μια 
δέσμη. Από τον 9ο αιώνα και μετά, τα κινεζικά βιβλία ήταν τυπωμένα σε μεγάλα 
ξύλινα τεμάχια. 
 

 
Κίνα – Δύση 
 
Οι αποστολές των Ιησουϊτών στην Κίνα, τον 16ο και 17ο αιώνα, εισήγαγαν τη δυτική 
επιστήμη και την αστρονομία στην Κίνα και στη συνέχεια έφεραν τη γνώση της 
κινεζικής τεχνολογίας στην Ευρώπη. Τον 20ο αιώνα, πολλά από τα έργα της ιστορίας 
της επιστήμης της Κίνας έγιναν γνωστά από τον γνωστό βρετανό βιοχημικό, ιστορικό 
και λάτρη του πολιτισμού της Κίνας, Joseph Needham, ο οποίος αφιέρωσε το ύστερο 
μέρος της ζωής του στη μελέτη της ιστορίας της Κινεζικής επιστήμης και τεχνολογίας. 
 
Ο Ρόμπερτ Τεμπλ Βρετανός ακαδημαϊκός και λάτρης του κινεζικού λαού, 
μελετώντας  το έργο του ιστορικού  Τζόζεφ  Νήντχαμ (Joseph Needham) και μέσω της 
συγκριτικής μελέτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πιθανώς από τις μισές βασικές 
εφευρέσεις και ανακαλύψεις, επί των οποίων δομήθηκε ο σύγχρονος κόσμος, 
προέρχονται από την Κίνα. 
 
Οι κινέζοι κατά την αρχαιότητα σημείωσαν σημαντική πρόοδο στη Γεωργία (6ος -
2ος αι. π.Χ.). Η καλλιέργεια των καρπών κατά στοίχους, οι διάφορες μέθοδοι 
καταπολέμησης των ζιζανίων, η σύγχρονη σπορά, το σιδερένιο άροτρο, η 
αποτελεσματική σαγή των αλόγων εισήχθησαν από την Κίνα. 
 
Επίσης οι Κινέζοι ήταν πρωτοπόροι στη χρησιμοποίηση της υδραυλικής ενέργειας, 
στην επεξεργασία του σιδήρου, στην κατασκευή φλογοβόλων, στην  κατασκευή 
χάλυβα από χυτοσίδηρο. 

 

Τυπωμένα βιβλία σε μεγάλα ξύλινα 
τεμάχια 
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Μεγάλη επίσης πρόοδο σημείωσαν στις Φυσικές επιστήμες στην  Ιατρική στα 
Μαθηματικά. Συστηματικές παρατηρήσεις που αφορούσαν στην Αστρονομία τη 
Μηχανική  και τον  Μαγνητισμό (4ος αι. π.Χ. – 6ος αι. μ.Χ.), όπως, η αναγνώριση των 
ηλιακών κηλίδων ως ηλιακών φαινομένων, η ποσοτική χαρτογράφηση, η ανακάλυψη 
του ηλιακού ανέμου, τα ισημερινά αστρονομικά όργανα. Η υδραντλία, οι πρώτες 
πυξίδες, συσκευές διαβάθμισης ωρολογίων και δεικτών, η μαγνητική απόκλιση του 
μαγνητικού πεδίου της γης,  είναι ανακαλύψεις των αρχαίων κινέζων κατά τον Τεμπλ. 
Οι αστρονομικές παρατηρήσεις στην Κίνα γίνονταν με μεγαλύτερη ακρίβεια. 
 
O σφαιρικός αστρολάβος, όργανο αστρονομικών παρατηρήσεων, δημιουργήθηκε 
κατά την Περίοδο των Αντιμαχόμενων Βασιλείων (475-221 π.Χ.) και τελειοποιήθηκε 
από το 10ο έως τον 11ο αιώνα. 
 

 
Ιατρική (Medicine) 
 
Η παραδοσιακή κινεζική ιατρική TCM (Traditional Chinese Medicine) είναι ένα 
είδος παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, η οποία ασκείται περισσότερο από 2500 
χρόνια στην Κίνα. Βασίζεται σε διάφορες μορφές φυτικής ιατρικής, βελονισμό, 
μασάζ (Tui na),άσκηση (Digong) και διαιτητική θεραπεία. Πρόσφατα όμως έχει 
επηρεαστεί και από τη σύγχρονη δυτική ιατρική. 
 
Μια από τις βασικές αρχές της TCM είναι, ότι η ζωτική ενέργεια του σώματος του 
ανθρώπου, κυκλοφορεί μέσω διαύλων, που ονομάζονται μεσημβρινοί. Αυτοί οι 
μεσημβρινοί έχουν κλαδιά συνδεδεμένα με τα ζωτικά όργανα και τις λειτουργίες του 
ανθρώπινου οργανισμού. 
 
Όμως η επιστημονική έρευνα δεν έχει βρει στοιχεία για όλα τα παραπάνω. Επίσης και 
το γεγονός, ότι δεν βασίζονται στην επιστημονική γνώση δημιουργεί διαφωνίες μεταξύ 
των επαγγελματιών της TCM, όσον αφορά στη διάγνωση και στις θεραπείες που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάθε ασθενή. 

 

Κινέζοι κατασκεύασαν τον πρώτο 
σεισμογράφο.  
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Αντίθετα,  κατά τον Νήντχαμ, η ιατρική στην Κίνα ήταν πιο προηγμένη από την 
ευρωπαϊκή και αιώνες πριν τους Ευρωπαίους ανακάλυψαν ένα στοιχειώδη τρόπο 
εμβολιασμού για την αντιμετώπιση ορισμένων ασθενειών. 
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Επίλογος 
 
Όλα αυτά τα εντυπωσιακά τεχνικά και επιστημονικά επιτεύγματα των Κινέζων, μας 
οδηγούν στο ερώτημα: 
 
«Γιατί όταν στην Ευρώπη ανακαλύφτηκε η πυξίδα, η τυπογραφία,  η πυρίτιδα και η 
επιστήμη με αποτέλεσμα ο δυτικός κόσμος να εξελιχθεί  ραγδαία 
επιφέροντας  ταυτόχρονα  και την κοινωνική πρόοδο,   στην Κίνα υπήρχε μια 
στασιμότητα σε όλους τους παραπάνω τομείς;   Πώς τον 19 ο αιώνα οι Ευρωπαίοι 
κατόρθωναν να την υποτάξουν, χρησιμοποιώντας όπλα ανώτερης αποτελεσματικότητας, 
τεχνολογικά πιο εξελιγμένα και βασιζόμενοι σε καλύτερη οργάνωση»; 
 
Οι απαντήσεις προφανώς δεν θα δοθούν από εμάς αλλά από επιστήμονες, που 
προσεγγίζουν όλα αυτά τα πολύ σοβαρά ιστορικά γεγονότα. Εμείς μια ομάδα μαθητών 
του Αρσακείου σχολείου φθάνοντας στη χώρα που αποτελεί σταθμό στο Δρόμο του 
Μεταξιού θελήσαμε να την γνωρίσουμε περισσότερο. Μάθαμε  την ιστορία της, 
θαυμάσαμε τον πολιτισμό της  και την κουλτούρα της, εντυπωσιαστήκαμε από τα 
επιτεύγματά της και όπως ήταν αναπόφευκτο η σκέψη μας πάντα πήγαινε και στον 
δικό μας θαυμαστό πολιτισμό, τον Ελληνικό, που επιθυμούμε και οι μαθητές της Κίνας 
να γνωρίσουν. 
 
Πηγές – Βιβλιογραφία 
 
Δ. Βελισσαρόπουλος «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ» Τόμος 
1ος Εκδόσεις «ΔΩΔΩΝΗ» 1981 
Robert Temple «Η ΙΔΙΟΦΥΗΣ ΚΙΝΑ»  Εκδόσεις «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» 
Ιστορία της Κινεζικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. 
Αρχαία Κινεζική Επιστήμη και Τεχνολογία-Μουσείο Ηρακλειδών 
Πυξίδα  
Πυρίτιδα 
Κινεζική Παραγωγή Χαρτιού 
Κινεζική Εκτύπωση 
Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική 
Αρχαία Κινεζικά Ιατρικά Βιβλία 
 
Περισσότερα 
 
Ελλάδα 
Κίνα 
Ιστορία 
Κινεζικός Πολιτισμός 
Κινεζική Φιλοσοφία 
Ιστορία του μεταξιού 
Ελληνική παρουσία στην Κίνα 
Πόλεις του δρόμου του μεταξιού στην Κίνα 
Τουρκμενιστάν 
Ουζμπεκιστάν 
Πακιστάν 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_science_and_technology_in_China
http://www.pathfinder.gr/stories/4692773/anakalypste-thn-arhaia-kinezikh-episthmh-kai-tehnologia/
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_compass
https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_gunpowder
https://www.dkfindout.com/us/history/ancient-china/chinese-paper-making/
https://www.dkfindout.com/us/history/ancient-china/chinese-printing/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Traditional_Chinese_medicine
https://www.123rf.com/photo_31342355_ancient-chinese-medical-books-in-the-qing-dynasty-the-chinese-herbal-medicine-on-the-table.html
http://www.silkroadstoriesco.com/chores/ellada/
http://www.silkroadstoriesco.com/chores/kina/
http://www.silkroadstoriesco.com/chores/kina/istoria/
http://www.silkroadstoriesco.com/chores/kina/kinezikos-politismos/
http://www.silkroadstoriesco.com/chores/kina/oroi-tis-kinezikis-filosofias/
http://www.silkroadstoriesco.com/chores/kina/istoria-toy-metaxioy/
http://www.silkroadstoriesco.com/chores/kina/ichni-ton-ellinon-stin-kina/
http://www.silkroadstoriesco.com/chores/kina/poleis-sto-dromo-toy-metaxioy/
http://www.silkroadstoriesco.com/chores/toyrkmenistan/
http://www.silkroadstoriesco.com/chores/oyzmpekistan/
http://www.silkroadstoriesco.com/chores/pakistan/
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Ινδία 
Αφγανιστάν 
 
Υπό την Αιγίδα 
 

  

  
 
Πηγή: http://www.silkroadstoriesco.com/chores/kina/kinezikos-politismos/  
 
 
 

Παράθεμα 13 
 
 

 

 

Αριστουργήματα του αρχαίου και μοντέρνου κινέζικου πολιτισμού ήρθαν για να 

καταπλήξουν 
 

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017, 16:34 
 
Της Αννίτας Αποστολάκη 

http://www.silkroadstoriesco.com/chores/india/
http://www.silkroadstoriesco.com/chores/afganistan/
http://www.silkroadstoriesco.com/chores/kina/kinezikos-politismos/
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Αξιοθαύμαστος ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, αλλά όπως αξέχαστα μάς είχε πει η 
καθηγήτρια του τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, κ. Μαρία Ευθυμίου, 
"εκατοντάδες χρόνια πριν το χρυσό αιώνα του Περικλή, οι Κινέζοι είχαν χάρτινα 
νομίσματα και κρεμαστές γέφυρες". Η πρόταση αυτή μού έχει μείνει έκτοτε ακριβώς 
επειδή, τοποθετώντας τα σε ένα συγκριτικό χρονικό πλαίσιο με τα επιτεύγματα άλλων 
μεγάλων αρχαίων πολιτισμών, όπως ο δικός μας, αποτυπώνει το μέγεθος των 
πολιτιστικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων των αρχαίων Κινέζων. Τα πιο 
σημαντικά από αυτά παρουσιάζει από μεθαύριο, Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, στο 
ελληνικό κοινό το Μουσείο Ηρακλειδών στην έκθεση "Αρχαία κινεζική επιστήμη και 
τεχνολογία", μαζί με μια πλήρη παρουσίαση των εκτυπωτικών μεθόδων σε χαρτί που 
εφύηραν οι Κινέζοι – την πιο μεγάλη, ίσως, προσφορά τους στον κόσμο.  
 
Παράλληλα, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) φιλοξενεί από αύριο 
κορυφαία έργα από το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας και μάς μυεί στην κινέζικη 
ζωγραφική xieyi, μια τεχνική που μεταφέρει στη μοντέρνα τέχνη μια φιλοσοφία ζωής 
χιλιάδων ετών. Και οι δύο εκθέσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Έτους Φιλίας 
Ελλάδας – Κίνας. 
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23 Σεπτεμβρίου 2017-29 Απριλίου 2018 

 

Η έκθεση απλώνεται και στα δύο κτίρια του Μουσείου Ηρακλειδών και εστιάζει σε 4 

βασικές θεματικές ενότητες: Αστρονομία και Μέτρηση του χρόνου, Ναυσιπλοΐα και 

Προσανατολισμός, Υφαντουργία και Κέντημα, Κατασκευή χαρτιού και Εκτύπωση. 

Εκτίθενται αρχαία αγροτικά εργαλεία (π.χ. το κινεζικό άροτρο, που δημιουργήθηκε 

πριν από 5000 χρόνια), η πρώτη χειράμαξα, η οποία κατασκευάστηκε περίπου έναν 

αιώνα πριν την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και πολλά μοντέλα, αλλά και αυθεντικές 

κατασκευές για τη μέτρηση του χρόνου και των αποστάσεων, όπως το κάρο-

οδομετρητής με τύμπανο (25-220 μ.Χ.), ένα κάρο του οποίου οι τροχοί είναι 

συνδεδεμένοι με δύο ξύλινες μορφές που χτυπούν ένα τύμπανο σε κάθε πλήρη 

περιστροφή, έτσι ώστε να υπολογίζουν πόση απόσταση έχουν διανύσει, το αμαξίδιο 

με την ξύλινη μορφή  που  δείχνει  το  Νότο  (220 - 265  μ.Χ.),  ανεξάρτητα  από  την  

Μουσείο Ηρακλειδών, "Αρχαία κινεζική επιστήμη και τεχνολογία" 
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κατεύθυνση στην οποία κινείται, και την πρώτη πυξίδα που έφτιαξαν οι Κινέζοι τον 
3ο αι. π.Χ.. Μαζί με μοντέλα του ποντοπόρου στόλου του Zheng He, ο οποίος μεταξύ 
1405-1433, την εποχή της δυναστείας Μινγκ, διέσχισε τον Ινδικό Ωκεανό φτάνοντας 
σε 30 χώρες της Ασίας και της Αφρικής, φτάνοντας μέχρι την  Ερυθρά Θάλασσα, 
αποκαλύπτουν στους θεατές πόσο τεχνολογικά προηγμένος ήταν ο αρχαίος κινέζικος 
πολιτισμός. 
 
Άλλα εκθέματα που ξεχωρίζουν είναι το μεταλλικό υδραυλικό ρολόι (βλ. κύρια 
φωτογραφία άρθρου, κάτω), οι μπρούντζινες κατασκευές για την καταγραφή της 
θέσης και της κίνησης των ουράνιων σωμάτων με τους περίτεχνους δράκους, 
σύμβολο της αυτοκρατορικής εξουσίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά 
την περίοδο των Αντιμαχόμενων Βασιλείων (475-221 π.Χ.) για στρατιωτικούς 
σκοπούς, καθώς και η μικρογραφία του πρώτου σεισμογράφου στην ιστορία, ο 
οποίος δημιουργήθηκε το 132 μ.Χ. και με τον οποίο οι Κινέζοι μπορούσαν να 
υπολογίσουν σε ποια περιοχή του αχανούς βασιλείου έγινε και την έντασή του (κατά 
προσέγγιση). Εκτός από την εξέλιξη των αργαλειών για την επεξεργασία του 
μεταξιού, το οποίο ξεκίνησαν να παράγουν οι Κινέζοι έως και 6.000 χρόνια πριν, 
καθώς και τα ιδιαίτερα μοτίβα που έχουν αναπτυχθεί στην ύφανση εδώ και τόσα 
χρόνια, όπως το Μπροκάρ Zhuang που έχει μια παράδοση 1.000 ετών και το 
Μπροκάρ Nanjing που χρονολογείται στη Δυναστεία Γιουάν (1206-1368), ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχει η παρουσίαση της γραφής και των διαφόρων μεθόδων τυπογραφίας 
που εφύηραν οι Κινέζοι, ξεκινώντας από ιδεογράμματα  σε  οστά  και  μπαμπού   ήδη  
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από το 3000 π.Χ. έως τα τυπογραφικά στοιχεία του Bi Sheng (1041-1043 μ.Χ.)  -400 
χρόνια πριν τον Γουτεμβέργιο στη Δύση. Μάλιστα, στην έκθεση έχετε τη μοναδική 
ευκαιρία να παρακολουθήσετε βιωματικές δραστηριότητες και επιδείξεις, όπως 
κατασκευή χαρτιού, μια κινεζική εφεύρεση-σταθμός στην ιστορία του ανθρώπινου 
πολιτισμού, παραδοσιακή κινεζική τυπογραφία με τεχνικές με ξύλινα τυπογραφικά 
στοιχεία, φροτάζ και εκτύπωση με σφραγίδα, την αρχαία κινεζική τέχνη αποτύπωσης 
σχεδίων σε χαρτί, κ.ά. Εξαιρετική εμπειρία τόσο για μικρά όσο και για μεγάλα παιδιά! 
 
Περισσότερες πληροφορίες: www.herakleidon-art.gr  
 

 
ΕΜΣΤ, "ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ XIEYI – Αριστουργήματα από το Εθνικό 
Μουσείο Τέχνης της Κίνας 
 
22 Σεπτεμβρίου-14 Νοεμβρίου 2017 
 
Αφού ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας 
(NAMOC), κ. Zhang Qing, συνεχάρη τη Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, κ. Κατερίνα 
Κοσκινά, για το ότι κατάφερε με τόσο μικρή ομάδα και λίγους πόρους να στήσει μέσα 
στο καλοκαίρι αυτήν την έκθεση, σε συνεργασία με το NAMOC, ήρθε η ώρα να μας 
μυήσει στην κινέζικη ζωγραφική τεχνική xieyi (προφέρεται "σίεγί"). Τι είναι xieyi; 
Δεν είναι ακριβώς η τεχνική. Είναι τρόπος έκφρασης: είναι ολόκληρη η φιλοσοφία 
του δημιουργού που χρησιμοποιείται στην τεχνική, -όπως  συμβαίνει  με  οποιαδήποτε  

Zhu Qizhan, Άρωμα Ορχιδέας αναδύεται μακριά (1982) 

http://www.herakleidon-art.gr/
http://www.namoc.org/
http://www.namoc.org/
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έκφανση της ζωής των Κινέζων στην τελετουργία της καθημερινότητάς τους-, η οποία 
εφαρμόζεται και στο θέατρο και στη λογοτεχνία. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη που 
εξελίσσεται ενσωματώνοντας την καινοτομία, και με την οποία ο δημιουργός 
προσπαθεί να αποτυπώσει στο έργο τη συνολική αίσθηση/εντύπωση που έχει για το 
θέμα του, δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες και τα χρώματα που αποδίδουν πιο 
γλαφυρά το συναίσθημα αυτό. Από αυτήν την άποψη, θα μπορούσε κανείς να πει ότι 
η xieyi έχει παράλληλα με την ιμπρεσσιονιστική, αλλά και την εξπρεσσιονιστική 
φιλοσοφία -κάτι διόλου απίθανο, καθώς πολλοί από τους καλλιτέχνες που 
παρουσιάζονται στην έκθεση είχαν κάνει σπουδές στο Παρίσι και σε άλλες χώρες της 
Δύσης. Αστείο, αν σκεφτεί κανείς ότι οι Ιμπρεσσιονιστές είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα 
από τα χαρακτικά ενός άλλου μεγάλου ασιατικού πολιτισμού, του ιαπωνικού. 
 
Τα έργα της έκθεσης χρονολογικά ξεκινούν από το 1924 και φτάνουν μέχρι τις μέρες 
μας, έτσι ώστε ο θεατής να παρακολουθήσει την εξέλιξη της xieyi μέσα σε σχεδόν ένα 
αιώνα. Η παρουσίαση, όμως, δεν έχει χρονολογική σειρά, αλλά είναι χωρισμένη σε 3 
ενότητες: Ελεύθερο Στυλ, Εικονογραφία και Καλλιτεχνική Σύλληψη, κοινό 
στοιχείο των οποίων είναι η παρουσία του ουμανιστικού πνεύματος των 5.000 χρόνων 
κινέζικης παράδοσης. Στην πρώτη ενότητα του ελεύθερου στυλ, παρουσιάζονται ως 
επί το πλείστον έργα με σινική μελάνη σε ρυζόχαρτο, στα οποία δίνεται έμφαση στη 
xieyi που έχει η πινελιά του καλλιτέχνη. Ξεχωρίζουν τα έργα Άρωμα Ορχιδέας 
αναδύεται μακριά (1982) του Zhu Qizhan, Βροχή (1950) του Yang Taiyang και 
Λωτός που Αντιστέκεται σε Δυνατό Άνεμο (1990) του Li Laoshi, τα οποία, σύμφωνα με 
τον κ. Qing επιδεικνύουν μεγάλη xieyi στην καλλιτεχνική έκφραση. Όσον αφορά το 
έργο του Li, ο κ. Qing είπε ότι αυτό ίσως οφειλόταν στο ότι έπασχε από κατάθλιψη και 
αυτοκτόνησε λίγο καιρό αφότου φιλοτέχνησε το έργο -αλλά δεν παύει να είναι ένα από 
τα πιο ξεχωριστά έργα της έκθεσης, το οποίο θα μπορούσε να σταθεί επάξια δίπλα σε 
έργα μεγάλων αφηρημένων εξπρεσιονιστών της Δύσης. Άλλα αξιοπρόσεκτα έργα σε 
αυτήν την ενότητα είναι τα Μεταλλωρύχοι του Li Shinan, Χορεύοντας στο Ρυθμό του 
Τυμπάνου (1990) του Yang Zhiguang και Πάπιες Μανδαρίνοι και Λωτός (1992) του 
Cui Zifan, με μικρότερη xieyi. 
 
Οι καλλιτέχνες και τα έργα στην ενότητα της εικονογραφίας είναι εμφανές πως 
προσπαθούν να εκφράσουν τη xieyi σε συνδυασμό με δυτικές τεχνικές, όπως η 
ελαιογραφία που ήταν κάτι καινούριο για τους ζωγράφους της χώρας μέχρι τα μέσα 
του προηγούμενου αιώνα. Πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα η Pan Yuliang, η οποία 
πρέπει να προκάλεσε αίσθηση με το έργο Γυναικείο Γυμνό μπροστά σε Παράθυρο το 
1940 ως γυναίκα καλλιτέχνιδα – βέβαια, είχε σπουδάσει και δουλέψει στη Γαλλία. 
Διαφορετικής τεχνικής, αλλά παρόμοιας ευαισθησίας τα Πεκίνο και τα Τείχη της 
Παλιάς Πόλης (2001) του Xu Jiang και Πουλιά & Λουλούδια (1997) του Jiang 
Hongwei  εκφράζουν τη  xieyi  με  ένα  συνδυασμό  παραστατικότητας  και  αφαίρεσης,  
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Li Laoshi, Λωτός που Αντιστέκεται σε Δυνατό Άνεμο (1990) 
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όπως αντίστοιχα και τα Σκηνή με Κόσμο μπροστά στους Κυκλικούς Κλιβάνους (1960) 

του Ya Ming, Μεθυστική Σκηνή (2008) του Hong Ling και Όρκος (2014) του Chen 

Qi στην τελευταία ενότητα της καλλιτεχνικής σύλληψης. Ιδιαίτερη η παρουσία των 

γλυπτών στο χώρο, όπως των Ο Ήχος της Άδειας Κοιλάδας – Ο Λάο Τσε Βγαίνει από 

το Πέρασμα (2012, βλ. κύρια φωτογραφία άρθρου, πάνω) και Μια Πρόποση στο 

Φεγγάρι – Ο ποιητής Li Bai (2012) του προέδρου του NAMOC, Wu Weishan, τα οποία 

έχουν μια ιδιαίτερη δύναμη επιβολής στο χώρο όπως οι δράκοι των αρχαίων κινέζικων 

γλυπτών. 

 

 

Συνολικά, η έκθεση είναι πάρα πολύ ωραία στημένη και αξίζει να την επισκεφθείτε, 

αν και πρέπει να πούμε ότι όσο και αν διατηρείται και εξελίσσεται η xieyi μέχρι τις 

μέρες μας, δεν αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της σύγχρονης εικαστικής παραγωγής 

της Κίνας. Θα περιμέναμε να δούμε στο ΕΜΣΤ, έστω σε συνδυασμό με αυτά τα έργα, 

μερικά τουλάχιστον ονόματα της κινέζικης καλλιτεχνικής σκηνής που απασχολούν τον 

κόσμο της τέχνης διεθνώς – όπως, για παράδειγμα, έργα σε μελάνη του Xu Bing. 

Μάλλον   οι   επιμελητές   της   έκθεσης   ήθελαν   σε   αυτήν  την  έκθεση  να  εστιάσουν  

Wu Weishan, Μια Πρόποση στο Φεγγάρι-Ο ποιητής Li Bai (2012) 
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αποκλειστικά στη xieyi και ίσως να μας επιφυλάσσουν κάτι διαφορετικό στο μέλλον. 
Οψόμεθα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 0 
 
Tip: Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πώς πρέπει να προφέρετε τα κινέζικα ονόματα, 
έχετε υπόψιν σας ότι το X διαβάζεται ως Σ, το Q ως ΤΣ, το C ως ΤΣ και το ZH ως ΤΖ. 
Τα υπόλοιπα, όπως θα τα διαβάζατε στα αγγλικά. 
 
Πηγή: https://www.liberal.gr/politistika-dromena/aristourgimata-tou-archaiou-
kai-monternou-kinezikou-politismou-irthan-gia-na-kataplixoun/167693 
 
 

Παράθεμα 14 

 
Η ζωγραφική στην Κίνα έχει 
μακρόχρονη ιστορία εξέλιξης 
και τελειοποίησης, κάτι 
εντελώς μοναδικό, συγκρι-
νόμενο με τους τρόπους που η 
υπόλοιπη ανθρωπότητα ανέ-
πτυξε για τη ζωγραφική. Το 
βασικότερο στοιχείο της 
παραδοσιακής κινεζικής ζω-
γραφικής ήταν ένα μοτίβο 
από τη φύση και το ίδιο το 
ζωγραφικό έργο ήταν η 
προσπάθεια του καλλιτέχνη 
να αιχμαλωτίσει ένα συναί-
σθημα ή μια άμεση 
ανταπόκριση-αντίδραση, και όχι μια εικόνα. Αυτή η στάση απέναντι στην τέχνη έδωσε 
στην κινεζική ζωγραφική έναν βασικό εκφραστικό χαρακτήρα, τόσο ως προς τα υλικά 
όσο και ως προς τις τεχνικές.  
 
Η κινεζική ζωγραφική, που προκύπτει από την κινεζική καλλιγραφία, ως μορφή της 
κινεζικής καλλιτεχνικής παράδοσης αποτελεί μια γέφυρα που μπορεί να  αναδείξει  την  

Κινεζική ζωγραφική 

http://www.emst.gr/
https://www.liberal.gr/politistika-dromena/aristourgimata-tou-archaiou-kai-monternou-kinezikou-politismou-irthan-gia-na-kataplixoun/167693
https://www.liberal.gr/politistika-dromena/aristourgimata-tou-archaiou-kai-monternou-kinezikou-politismou-irthan-gia-na-kataplixoun/167693
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εκτίμηση που ανέκαθεν είχαν οι Κινέζοι στη ζωή και τη φύση, το ατομικό και το 
συλλογικό, την εσωτερικότητα και την εξωτερίκευση. Επομένως, η κινεζική 
ζωγραφική συνδέεται άμεσα με την καλλιγραφία, και κατά μια έννοια 
αλληλοσυμπληρώνονται. Στον κινεζικό τρόπο σκέψης ένας παραδοσιακός  ποιητής  θα 
έπρεπε να μπορεί να ζωγραφίζει, να γράφει καλλιγραφία, ποιήματα, μουσική. Έτσι, ως 
μια από τις βασικές δεξιότητες, η δεξιότητα της ζωγραφικής είναι πραγματικά 
σπουδαία.  
 
Η ζωγραφική είναι η αποτύπωση του περιεχομένου ενός ποιήματος και η υλοποίηση 
μιας εικόνας μέσω της καλλιγραφίας, αλλά είναι επίσης η εξωτερίκευση του 
εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. «Η ποίηση είναι ζωγραφική και η ζωγραφική είναι 
ποίηση». Επιπλέον, πολλών ανθρώπων η προσωπική φιλοδοξία ή ο στόχος της ζωής 
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με τα καθημερινά τους έργα και τότε αποδίδουν 
τον ιδανικό γι' αυτούς κόσμο με τη ζωγραφική τους. Η άποψη ότι «η ζωγραφική είναι 
ποίηση και η ποίηση ζωγραφική» υπήρξε το κριτήριο για τη δημιουργία εξαιρετικών 
έργων. Επιγραφές και σφραγίδες επεξηγούν τις ιδέες και τα συναισθήματα του 
ζωγράφου και προσθέτουν τη δική τους ομορφιά στον ζωγραφικό πίνακα. 
 

Γενικά η κινεζική ζωγραφική 
άνθισε μετά την Δυναστεία 
των Χαν. Στη διάρκεια της 
περιόδου των τριών βασι-
λείων και της δυναστείας των 
Γουέι και Τζιν, υπήρχε μια 
διαδικασία διάσπασης. Η 
πολιτική αστάθεια, η ανα-
στάτωση στην κοινωνία και 
η οικονομική ύφεση οδή-
γησαν σε μια ασυνήθιστη 
αλλαγή στις ιδεολογίες. 
Εκείνη την εποχή η ιθύνουσα 
τάξη ήταν εντελώς δια-
ποτισμένη από τις ιδέες του 

κομφουκιανισμού και τα λαϊκά ήθη και έθιμα άλλαζαν κι αυτά. Η κλυδωνιζόμενη 
κοινωνία αποτελούσε μια καλή βάση και μια ευκαιρία που ευνοούσε την εξάπλωση 
της θρησκείας. Η επείγουσα ανάγκη  και  η  εκτεταμένη  αποδοχή  έκαναν  εφικτή  την  

Κινεζική ζωγραφική  
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επικράτηση του Βουδισμού. Η ζωγραφική χαρακτήρων εξαπλώθηκε και αναπτύχθηκε 
τάχιστα. Τα περισσότερα ζωγραφικά έργα αναφέρονται στο Βουδισμό και σχετικές με 
αυτόν ιστορίες. Στη δυναστεία Τανγκ, εξαιτίας της θρησκευτικής ελευθερίας, η 
ζωγραφική βουδιστικών θεμάτων γνώρισε τεράστια άνθιση, και σ' αυτή την ομάδα 
έργων περιλαμβάνονται οι πιο γνωστές ανά τον κόσμο κινεζικές νωπογραφίες. Ο 
χαρακτηριστικότερος και πιο εκπληκτικός καλλιτέχνης αυτής της περιόδου ήταν ο Γου 
Ταοτσί, διάσημος για τη ζωγραφική χαρακτήρων (θρησκευτική ζωγραφική) καθώς και 
την απεικόνιση των βουνών και των νερών.  
 

Οι δυναστείες Σονγκ και Μινγκ ήταν η χρυσή εποχή της Κινεζικής ζωγραφικής. Καθώς 

άνθιζε η λογοτεχνία, η ζωγραφική γινόταν κι αυτή ευρύτερα αποδεκτή από το κοινό. 

Μεγάλοι δάσκαλοι και εξαιρετικές σχολές αναδείχτηκαν εκείνη την εποχή. Ιδιαίτερα 

κατά τη Δυναστεία Σονγκ, υπήρχε ένας εκπληκτικός Αυτοκράτορας, που διέπρεπε στη 

ζωγραφική και την καλλιγραφία. Δημιούργησε το δικό του στυλ ζωγραφικής και 

ίδρυσε μια πρωτότυπη βασιλική σχολή ζωγραφικής. Κατά τη δυναστεία Μινγκ 

υπήρχαν επίσης μεγάλοι ζωγράφοι.  

 

Αν κάποιος θέλει να κατανοήσει την κινεζική ζωγραφική, πρέπει να μάθει λίγα 

πράγματα για την παραδοσιακή ποίηση, την καλλιγραφία και φυσικά να γνωρίζει καλά 

τα γενικά της κινεζικής ιστορίας.  

 

Οι Κινέζοι δεν ζωγραφίζουν αντλώντας θέματα από τη ζωή, όπως οι δυτικοί ζωγράφοι. 

Παρατηρούν το εκάστοτε περιβάλλον και ζωγραφίζουν αυτό που καταλαβαίνουν. Οι 

Κινέζοι ζωγράφοι αντιλαμβάνονται τη δραστηριότητα της ζωγραφικής όπως τη γραφή. 

Παίρνουν ένα πινέλο για να ζωγραφίσουν και ζωγραφίζουν όπως γράφουν. Οι Κινέζοι 

ζωγραφίζουν με ένα μόνο χρώμα, το μαύρο, και θεωρούν το μονόχρωμο σχέδιο ως 

είδος τέχνης. Υπάρχουν δύο στυλ κινεζικής ζωγραφικής, το σχολαστικό και το 

ελεύθερο. Καθένα χρησιμοποιεί διαφορετικό χαρτί, πινέλο και μελάνι. 

 

Πηγή: http://greek.cri.cn/161/2010/04/14/41s3921.htm#.XgBrBfxS_IV και 
http://greek.cri.cn/161/2010/04/14/41s3921_1.htm#.XgBrPfxS_IU  
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http://greek.cri.cn/161/2010/04/14/41s3921.htm#.XgBrBfxS_IV
http://greek.cri.cn/161/2010/04/14/41s3921_1.htm#.XgBrPfxS_IU
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Κινέζικη ζωγραφική xieyi στο ΕΜΣΤ 
 

Ψυχαγωγία 
 
22 Σεπτεμβρίου, 2017  
 
ΕΜΣΤ xieyi  
 
Μετά την ολοκλήρωση της documenta 14, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(ΕΜΣΤ) βάζει στόχο τις φθινοπωρινές του δραστηριότητες που ξεκινούν σήμερα 22/9 
με την έκθεση «Αριστουργήματα της κινεζικής ζωγραφικής xieyi από το Εθνικό 
Μουσείο Τέχνης της Κίνας». 
 
Πρόκειται για 58 πίνακες «ελεύθερου στυλ ζωγραφικής» (αυτό σημαίνει η κινεζική 
λέξη xieyi), από τις πολυάριθμες συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας 
(NAMOC). 
 
Μέσα από ένα «πάντρεμα» παραδοσιακής κινεζικής αισθητικής με στοιχεία δυτικής, 
σύγχρονοι Κινέζοι ζωγράφοι εκφράζουν συναισθήματα, έννοιες, ιδέες, 
κοσμοθεωρίες. 

 

https://www.nooz.gr/tag/emst
https://www.nooz.gr/tag/xieyi
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«Το xieyi, είναι ο τρόπος να διαδίδουν και να συνεχίσουν την παραδοσιακή τέχνη της 
χώρας οι σύγχρονοι Κινέζοι ζωγράφοι. Μέσα από τα έργα ο επισκέπτης θα κατανοήσει 
το γούστο και τον τρόπο έκφρασης των Κινέζων» εξήγησε σήμερα στην παρουσίαση 
της έκθεσης ο Ζανγκ Σιγιούνγκ από το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας. Η έκθεση 
χωρίζεται σε τρεις ενότητες -Ελεύθερο στιλ Ζωγραφικής, Εικονογραφία, 
Καλλιτεχνική Σύλληψη. 
 
Πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διακρατικών εορτασμών του Πολιτιστικού Έτους 
Ελλάδας -Κίνας 2017 και αντίστοιχα το 2018 θα φιλοξενηθεί στο NAMOC έκθεση 
του ΕΜΣΤ. 
 
Με αφορμή την ελληνοκινεζική συνεργασία των δύο μουσείων ο Ζανγκ Σιγιούνγκ δεν 
παρέλειψε να τονίσει: «Η Ελλάδα έχει γίνει πολύ αγαπητή χώρα στους Κινέζους και 
τα τελευταία χρόνια οι συνεργασίες, εμπορικές, πολιτιστικές κ.ά. έχουν 
εντατικοποιηθεί. Όσο γι αυτό το μουσείο, το ΕΜΣΤ ήδη έχει γίνει γνωστό στην Κίνα 
από την documenta 14». 
 
«Αδιαμφισβήτητα με την documenta 14 άνοιξαν όλοι χώροι του ΕΜΣΤ το οποίο, όμως, 
κλείνει έναν χρόνο δραστηριοτήτων. Έναν χρόνο παρά ένα μήνα» επεσήμανε 
ακριβολογώντας η διευθύντρια Κατερίνα Κοσκινά, υπενθυμίζοντας ότι η πρώτη 
περιοδική έκθεση «Κρίσιμοι Διάλογοι: Αθήνα -Αμβέρσα» φιλοξενήθηκε στο 
ΕΜΣΤ τον περασμένο Οκτώβριο. 
 
«Συνεχίζουμε παρά τις δυσκολίες, που ευτυχώς μικραίνουν για να μπορέσει το ΕΜΣΤ 
να λειτουργήσει πλήρως μέσα στους ερχόμενους μήνες. Γίνονται προσπάθειες για το 
προσωπικό, είμαστε ελάχιστοι -από 14-15 γίναμε 18-19 υπάλληλοι- συνεχίζουμε» είπε 
η Κατερίνα Κοσκινά. 
 
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ  
 
Από https://www.nooz.gr/entertainment/1465878/kineziki-zwgrafiki-xieyi-sto-emst 
 
 

Παράθεμα 16 
 
DESIGN 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ & SHOPPING 

Ο «απαγορευμένος καλλιτέχνης» της Κίνας γέμισε με 
τέρατα μεγάλο κατάστημα στο Παρίσι [εικόνες] 

 

https://www.nooz.gr/entertainment/1465878/kineziki-zwgrafiki-xieyi-sto-emst
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DESIGN 
 
19|01|2016 | 16:18 
 
Κιάρα Σουγκανίδου 
 
O Κινέζος εικαστικός που πρόσφατα έστησε ατελιέ και στη Λέσβο, εγκαινίασε 
το Σαββατοκύριακο τη μεγαλύτερη έκθεσή του στη γαλλική πρωτεύουσα με 
τίτλο «Παιδικό παιχνίδι». 
 
Είκοσι τεράστια γλυπτά, από μπαμπού και μετάξι κρέμονται από την οροφή του 
τμήματος καλλυντικών στο γαλλικό πασίγνωστο πολυκατάστημα Bon Marché 
που βρίσκεται στην Αριστερή Οχθη. O διασημότερος Κινέζος καλλιτέχνης των 
καιρών μας, ο οποίος σπανίως εκθέτει έργα του σε τυπικούς χώρους τέχνης, 
δέχθηκε την πρόταση του πολυκαταστήματος, να σχεδιάσει μια συλλογή ειδικά 
για τις χειμωνιάτικες εκπτώσεις, τις λεγόμενες White Sales. Εξ 'ου και όλα τα 
γλυπτά είναι λευκά.  
 
Τα γλυπτά αναπαριστούν διάφορες τερατώδεις φιγούρες της κινεζικής 
παράδοσης, όπως δράκους, μυστηριώδη πτηνά και ψάρια και είναι 
φιλοτεχνημένα με την παραδοσιακή κινεζική τεχνική του χαρταετού. Οι 
φιγούρες περιγράφονται στα διασημότερα κινεζικά παραμύθια, όπως το Shan 
Hai Jing που χρονολογείται τον 4ο π.Χ. αιώνα. Ο Αϊ Γουέιγουεϊ χαρακτηρίζει 
τα τέρατά του «φιλικά, παιχνιδιάρικα και άτυχα... Μοιάζουν τόσο πολύ στον 
κόσμο που ζούμε σήμερα».  
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Πάντως ο Γουέιγουεϊ φρόντισε να αναβιώσει τους απαγορευμένους παιδικούς 
ήρωες με τη βοήθεια 12 κατασκευαστών παραδοσιακών κινέζικων χαρταετών 
από την επαρχία Σαντόνγκ. Ετσι έφερε συσκευασμένους στο Παρίσι 
περισσότερους από 100 χαρταετούς  διαφόρων  σχημάτων  και  διαστάσεων.  Οι  
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χαρταετοί είναι κατασκευασμένοι από μπαμπού και μεταξωτό ύφασμα – το 
προτίμησε από το παραδοσιακό ρυζόχαρτο ως πιο ανθεκτικό υλικό. Ορισμένοι 
πάντως,   δεν   έχουν   ούτε   ύφασμα,   για   να   φαίνεται   καλύτερα  η  εξαιρετικά  
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περίπλοκη κατασκευή του σκελετού. Η κατασκευή των περίπλοκων  αυτών 
χαρταετών κράτησε περίπου έναν χρόνο και η μεταφορά τους έγινε με τεράστια 
κοντέινερ.  
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Επίσης ο εικαστικός, λέει ότι η γενιά του αλλά και επόμενες γενιές στη χώρα 
του, στερούνται αυτά υπέροχα παραμύθια της κινεζικής παράδοσης, λόγω της 
κρατικής λογοκρισίας που επιβάλει η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. «Οταν 
ήμουν παιδί, θυμαίμαι, καθετί παλιό ήταν απαγορευμένο ή κατεστραμμένο. 
Καθετί φανταστικό ή πλασματικό ήταν απαγορευμένο», λέει.Η έκθεση του Αϊ 
Γουέιγουεϊ με τίτλο  «Παιδικό παιχνίδι» χωρίζεται σε τρία μέρη μέσα στο 
γαλλικό πολυκατάστημα.  
 
1. Σε δέκα έργα που κοσμούν τις βιτρίνες, τα μυθικά τέρατα των παραμυθιών 
πρωταγωνιστούν σε μια σύγχρονη ιστορία, με αυτοβιογραφικές αιχμές από 
μέρους του καλλιτέχνη. 
 
2. Στο εσωτερικό του καταστήματος, τρία από τα διασημότερα έργα του 
εικαστικού, «Κάμερα παρακολούθησης» (2006), «Φούσκωμα του εγκεφάλου 
με αέρα» (2009) και «Μελέτη προοπτικής» (1995-2011) αναπαριστώνται με τη 
μορφή χαρταετών ως φόρος τιμής στο έργο του εξόριστου πατέρα του, ποιητή 
και ακριβιστή Αϊ Κινγκ που έζησε στο Παρίσι τις δεκαετίες του 1920 και του 
1930. Ο Γουέιγουεϊ, δεν συνάντησε τον πατέρα του, τα πρώτα 20 χρόνια της 
ζωής του, διότι ο ποιητής ήταν έγκλειστος σε στρατόπεδο εργασίας. Κάπως έτσι, 
ο εικαστικός ανέπτυξε μεγαλώνοντας αυτή την πολιτική σκέψη, η οποία του 
στοίχισε έναν κατ' οίκον περιορισμό και του στέρησε για τέσσερα χρόνια την 
άδεια εξόδου από τη χώρα - το κατασχεθέν διαβατήριο του επεστράφη μόλις 
τον περασμένο Ιούλιο. 
 
3. Τα άλλα 20 έργα πάνω από τα καλλυντικά και ένας δράκος 20 μέτρων που 
απλώνεται στο δάπεδο του ισογείου, είναι οι μυθικοί ήρωες των παραμυθιών. 
Για να γνωρίσει ο λαός της Γαλλίας, τη γνώση που στερείται ο λαός της Κίνας. 
 
Ο «απαγορευμένος καλλιτέχνης» της Κίνας γέμισε με τέρατα μεγάλο 
κατάστημα στο Παρίσι [εικόνες] | iefimerida.gr 6 
 
«Αυτή η έλλειψη “στησίματος” στη λεγόμενη κουλτούρα της πόλης, είναι πολύ 
ελκυστική», λέει ο καλλιτέχνης για την έκθεση στο Bon Marché. «Δεν είναι 
όπως στο μουσείο, που νιώθεις ότι το έργο βρίσκεται μέσα σε ένα λευκό κουτί. 
Το έργο εδώ εντάσσεται στο τοπίο της πόλης και το βλέπουν όλοι οι περαστικοί, 
όχι μόνο εκείνοι θα πήγαιναν σε έναν χώρο τέχνης. Οι άνθρωποι έτσι έρχονται 
σε επαφή με την τέχνη αναπάντεχα, καθώς οδεύουν μέσα στη μέρα».  
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Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/news/246430/o-apagoreymenos-
kallitehnis-tis-kinas-gemise-me-terata-megalo-katastima-sto-parisi  

https://www.iefimerida.gr/news/246430/o-apagoreymenos-kallitehnis-tis-kinas-gemise-me-terata-megalo-katastima-sto-parisi
https://www.iefimerida.gr/news/246430/o-apagoreymenos-kallitehnis-tis-kinas-gemise-me-terata-megalo-katastima-sto-parisi
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Παράθεμα 17 
 

ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

Παρασκευή, 21 Φεβρουάριος 2020  

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ LIFESTYLE 60S-
70S-80S WEB TV ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ  

Αρχική ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
 

 
2016.  
 
Η Su Xi Rong, 83 ετών. Κάποτε ήταν η πιο όμορφη κοπέλα στο χωριό. Η Huo Guan 
Yu 95 ετών, κέρδισε τον ίδιο άτυπο τίτλο, χάρη στη βοήθεια της αδελφής της.  
 
Στη  Guo Ting Yu 89 ετών. Αρχικά η μάνα της, της στέρησε την ευκαιρία αλλά τελικά 
τα κατάφερε μόνη της αντιγράφοντας όμως τις τεχνικές της μητέρας της.  
 
Αυτό που είχαν και οι τρεις κοινό ήταν «τα πόδια του λωτού», μια αρχαία κινέζικη 
πρακτική που προέρχεται από τους χορευτές της ανώτερης τάξης κατά τον 10ο ή 11ο 
αιώνα και έγινε δημοφιλής κατά τη διάρκεια της δυναστείας the Song. Τελικά 
εξαπλώθηκε σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.  
 
Αρχικά «τα πόδια του λωτού» φανέρωναν την κοινωνική και οικονομική κατάσταση 
των γυναικών καθώς οι γυναίκες από πλούσιες οικογένειες «δεν χρειάζονταν τα 
δάχτυλα των ποδιών τους» αφού δεν εργάζονταν στα χωράφια. Ήταν δηλαδή ένα 
σύμβολο αριστοκρατικής καταγωγής. Σταδιακά όμως υιοθετήθηκε ως σύμβολο της 
ομορφιάς στον κινεζικό πολιτισμό.  

Οι τελευταίες γυναίκες με «πόδια του λωτού». Έσπαγαν το κόκαλά τους, έμεναν 
παράλυτες ή δυσκολεύονταν να περπατήσουν, αλλά έδεναν τα πόδια τους για να 

εξασφαλίσουν πλούσιο γαμπρό.  
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Προέλευση  
 
Η ονομασία της πρακτικής πιθανότατα προέρχεται από τα χρόνια του αυτοκράτορα 
Xiao Baojuan. Εκείνος παρακολουθώντας τον χορό της αγαπημένης του εταίρας σε 
ένα δάπεδο διακοσμημένο με λωτούς και θαυμάζοντας τα γυμνά και κομψά πόδια, είπε 
ότι φαίνεται σαν οι λωτοί να ανθίζουν μέσα από τα βήματα της.  
 
Σύμφωνα με την παράδοση η πρακτική αυτή πρέπει να ξεκίνησε την εποχή του 
αυτοκράτορα Λι Γιου. Εκείνος ζήτησε από μια εταίρα του την Yao Νιάνγκ αφού δέσει 
τα πόδια της σε λευκό μετάξι, στο σχήμα της ημισελήνου, να χορέψει στις μύτες των 
ποδιών   της  ένα  χορό  που  θυμίζει  μπαλέτο.  Ο  χορός  της  προκάλεσε  τόσο  μεγάλο  

Η Huo Guan Yu 89 ετών το 2010 Έδεσε τα πόδια της στα 6 και τα έλυσε οριστικά το 
2010 γιατί κανείς δεν μπορούσε να τη βοηθάει να τα περιποιείται. 

Η Guo Ting Yu 83 ετών το 2010. Η μητέρα της δεν ήθελε να την υποβάλλει σε αυτό 
το μαρτύριο. Το επιχείρησε μόνη της ώστε να έχει ελπίδες για ένα καλό γάμο.... 
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θαυμασμό λόγω της χάρης και της κομψότητάς του, που παρέσυρε πολλές γυναίκες 
της ανώτερης τάξης να αντιγράψουν την πρακτική της. Σταδιακά η υπερβολή έφερε τη 
στρέβλωση και οι γυναίκες άρχισαν να δένουν τα δάχτυλα των ποδιών.  
 
Αυτή η παραμόρφωση θεωρήθηκε σύμβολο ομορφιάς και πλούτου, αλλά κατέληξε να 
είναι απαραίτητο προσόν για την εύρεση άντρα. Κανένας πλούσιος δεν θα έπαιρνε μια 
γυναίκα αν τα πόδια της δεν ήταν δεμένα. Άρα καμία φτωχή δεν είχε τη δυνατότητα 
να παντρευτεί εύπορο άνδρα αν δεν έκανε το ίδιο. Και το έκανε. Σταδιακά η πρακτική 
πέρασε και στις κατώτερες τάξεις με την ελπίδα ότι θα προσέφερε την ευκαιρία στις 
φτωχές γυναίκες να εξασφαλίσουν πλούσιο σύζυγο και μια καλύτερη ζωή. Έτσι ως τον 
19ο αιώνα 40-50% των φτωχών γυναικών  στην Κίνα, έδεναν τα πόδια για να 
αποκτήσουν τα «πόδια του λωτού». Το ποσοστό στην ανώτερη τάξη άγγιζε το 100%.  
 

Η διαφορά του ποσοστού 
είναι τόσο μεγάλη καθώς 
στις  φτωχές επαρχίες ήταν 
πολύ συνηθισμένο να δένει 
τα πόδια της η πρώτη κόρη 
και να ανατρέφεται μόνο 
αυτή ως κυρία. Οι επόμενες 
κόρες θα μεγάλωναν για να 
γίνουν οι υπηρέτριες της 
μεγάλης τους αδελφής και 
για να δουλεύουν στα 
χωράφια. Εκείνες λοιπόν 
στήριζαν την οικογένεια 

τους, ενώ η μεγάλη τους αδελφή δε θα χρειαζόταν να δουλέψει ποτέ στη ζωή της.  
 
Οι γυναίκες που είχαν το «προνόμιο» να υφίστανται αυτή την παραμόρφωση και να 
δημιουργούν τους «χρυσούς λωτούς» αποτελούσαν αίτιο υπερηφάνειας για την 
οικογένεια και τον σύζυγό τους. Η υπερηφάνεια τους εκφραζόταν με τα κεντημένα 
μεταξωτά που τους προσέφεραν για να τυλίγουν τα πόδια τους και με τα περίτεχνα 
ειδικά διαμορφωμένα παπουτσάκια.  
 

Η παραμόρφωση θεωρήθηκε σύμβολο ομορφιάς και 
πλούτου  

Παπούτσι του λωτού  

Ιδανικό μέγεθος για 
πέλματα μιας κινέζας 

ήταν οι 3 κινέζικες 
ίντσες, δηλαδή γύρω στα 

10 εκατοστά. 
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Μέρος της γοητείας τους αποτελούσαν και τα λυγισμένα τους γόνατα σε συνδυασμό 
με το ανάλογο λίκνισμα που θεωρούνταν ερωτικό από τους άντρες. Στην 
πραγματικότητα λύγιζαν τα γόνατα για να διατηρούν την ισορροπία τους. Το 
φαινομενικά προσεκτικό και σκερτσόζικο βάδισμα ήταν επιφυλακτικό και ασταθές 
κάτι που γνώριζαν οι άντρες και το θεωρούσαν πλεονέκτημα. 
 
Οι γυναίκες με τα «πόδια του λωτού», ειδικά από κάποια ηλικία και μετά, χρειάζονταν 
συνοδεία και βοήθεια για να περπατήσουν και ήταν περιορισμένες στο σπίτι. Δεν 
μπορούσαν να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Ως αποτέλεσμα ήταν 
εξαρτημένες από την οικογένεια και κυρίως από τους άντρες. Παρόλα αυτά λόγω της 
μεγάλης φτώχειας, αν δεν πετύχαιναν καλό γάμο, ακόμα και οι γυναίκες με «τα πόδια 
του λωτού» χρειαζόταν συχνά να δουλεύουν στα χωράφια παρά την πολύ μεγάλη 
δυσκολία και τους περιορισμούς στην κίνηση.  
 
Επιπλέον, κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν πολύ δημοφιλείς οι 
ισορροπιστές στα τσίρκο και οι χορευτές με δεμένα πόδια.  
 

 Η διαδικασία  
 
Η διαδικασία πραγ-
ματοποιούταν κυ-
ρίως μεταξύ τεσ-
σάρων (4) και εν-
νέα (9) ετών, ώστε 
να μην έχει ανα-
πτυχθεί πλήρως η 
καμάρα του ποδι-
ού. Ακόμα, προτι-
μούσαν τους χειμε-
ρινούς μήνες για  
να είναι τα πόδια 
μουδιασμένα από 
το κρύο και να 
είναι πιο υποφερ-
τός ο πόνος.  

 
Για να γίνει πιο εύκολο το δέσιμο μούλιαζαν τα πόδια σε ένα ζεστό μείγμα με βότανα 
και αίμα ζώων. Υστέρα, έκοβαν τα νύχια όσο το δυνατόν περισσότερο για να 
εμποδίσουν την ανάπτυξή τους και να αποφύγουν τις μολύνσεις. Κατόπιν, πίεζαν με 
μεγάλη δύναμη τα δάκτυλα σφιχτά μέσα στο πέλμα του ποδιού μέχρι να σπάσουν και 
να κουλουριαστούν στο κάτω μέρος του πέλματος. Τέλος, ξεκινώντας από την επίσης 
σπασμένη καμάρα τύλιγαν σφιχτά τα πόδια με βαμβακερούς επιδέσμους 
βουτηγμένους στο ίδιο μείγμα.  

Στο τέλος της διαδικασίας έραβαν τα πανιά, για να μην μπορεί 
να τα χαλαρώσει το νεαρό κορίτσι. Ήταν τόσο σφιχτά ώστε να 
μην μπορεί να κουνήσει τα δάχτυλα του και να επουλωθούν σε 

αυτή τη θέση  
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Τα δεμένα πόδια των κοριτσιών απαιτούσαν μεγάλη φροντίδα και προσοχή και έπρεπε 
να λύνονται τακτικά για να πλένονται να περιποιούνται τα νύχια τους και τα τραύματα. 
Σε τακτά διαστήματα επαναλάμβαναν τις μαλάξεις και τα χτυπήματα στις αρθρώσεις 
για να μαλακώσουν τα πόδια και να είναι πιο ευέλικτα. Τέλος τα βούταγαν σε ένα 
ειδικό μείγμα, το οποίο έκανε τη νεκρή σάρκα να πέφτει. Η διαδικασία γινόταν 
καθημερινά για τους πλούσιους και δυο με τρεις φορές τη βδομάδα για τους φτωχούς. 
Την ευθύνη αναλάμβανε κάποια ηλικιωμένη γυναίκα της οικογένειας. Σπανίως ήταν η 
μητέρα γιατί υπήρχε ο φόβος μη δείξει συμπόνια στο παιδί και δεν δέσει αρκετά σφιχτά 
τους επιδέσμους. Εξάλλου, η ανοχή στον πόνο θεωρούνταν ευεργετική για να γίνει το 
κορίτσι υπάκουο!  
 

 Βλαβερές συνέπειες  
 
Παρά τη φροντίδα, οι 
μολύνσεις ήταν συχνές 
κυρίως λόγω των νυχιών. 
Για να τις αντιμετω-
πίσουν επέλεγαν να 
τα αφαιρούν εντελώς. 
Επιπλέον, εξαιτίας των 

σφιχτών επιδέσμων κοβόταν η κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα να μην 
επουλώνονται οι τραυματισμοί στα δάχτυλα και να δημιουργείται σήψη της σάρκας. 
Εάν η μόλυνση επεκτεινόταν στα οστά, μπορούσε να προκαλέσει μέχρι και πτώση των 
δαχτύλων. Αυτό όμως θεωρούταν πλεονέκτημα διότι θα μπορούσαν να δεθούν ακόμη 
πιο σφιχτά τα πόδια. Έτσι, συχνά προκαλούσαν σκοπίμως τραυματισμούς για να 
μολυνθεί το πόδι. Ο θάνατος από σηπτικό σοκ ήταν συχνό φαινόμενο. Ακόμη και για 
τα κορίτσια που επιζούσαν όμως, οι συνέπειες ήταν καταστροφικές. Όταν μεγάλωναν 
είχαν πολλά ιατρικά προβλήματα. Έσπαγαν εύκολα τα οστά τους στα πόδια και τα 
ισχία, άλλες έμεναν παράλυτες και ήταν συχνό το φαινόμενο της μυϊκής ατροφίας. 
Υπολογίζεται ότι 10% των κοριτσιών πέθαιναν από γάγγραινα και άλλες λοιμώξεις.  
 

 

Ακτινογραφίες ποδιών λωτού  

Το πόδι 
παραμορφώ-

νονταν 
οριστικά 
μετά από 

λίγα χρόνια 
και ήταν 

πάντα εστία 
μόλυνσης... 
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Όσο και αν για το δυτικό πολιτισμό τα δεμένα πόδια είναι μια αδιανόητη πρακτική, 
στην κινεζική παράδοση ήταν ένα στοιχείο ομορφιάς και ένα αξεπέραστο ερωτικό 
φετίχ.Τα εγχειρίδια του σεξ της δυναστείας Qing απαριθμούν 48 διαφορετικούς 
τρόπους με τους οποίους το ζευγάρι μπορεί να κάνει ερωτικά παιχνίδια με δεσμευμένα 
τα πόδια των γυναικών.  
 
Μερικοί άνδρες προτιμούσαν να μη δουν ποτέ τα πόδια μιας γυναίκας χωρίς τα 
παπούτσια του λωτού γνωρίζοντας τη δυσάρεστη πραγματικότητα. Εξάλλου, το 
ακάλυπτο πόδι είχε πολύ άσχημη οσμή λόγω των μικροοργανισμών που 
αναπτύσσονταν από τους τραυματισμούς. Επομένως, η γυναίκα ήταν πάντα κρυμμένη 
μέσα στα μικροσκοπικά «παπούτσια του λωτού» και στα περιτυλίγματα. Βέβαια ,το 
γεγονός ότι το πόδι ήταν κρυφό σημείο το έκανε ακόμα πιο επιθυμητό για τους άνδρες. 
 
Το τέλος της βίας με αφορμή τον πατριωτισμό  
 
Στο βίαιο έθιμο αντιτάχθηκαν πολλοί Κινέζοι συγγραφείς κυρίως κατά τον 18ο αιώνα. 
Πιο οργανωμένες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα χωρίς 
μεγάλη επιτυχία. Καλύτερα αποτελέσματα πέτυχαν οι χριστιανοί ιεραπόστολοι που 
αποθάρρυναν τις οικογένειες και με συστηματική ενημέρωση κατάφεραν να αλλάξουν 
τη γνώμη της ελίτ.  
 
Το 1883 ο Kang Youwei, ένας Κινέζος διανοούμενος ίδρυσε μια κοινότητα ενάντια 
στο έθιμο που γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. Το εντυπωσιακό είναι ότι το 
κίνημα δεν στηρίχτηκε σε φεμινιστικές ιδεολογίες αλλά σε πατριωτικές. 
Συγκεκριμένα, επικράτησε η αντίληψη ότι οι γυναίκες με τα πόδια του λωτού δεν ήταν 
αποδοτικές στην εργασία και δεν είχαν καλή υγεία με αποτέλεσμα να γεννούν 
αδύναμους γιους. Τα δεδομένα αυτά θεωρούνταν επιβλαβή για το έθνος και έπρεπε να 
ανατραπούν.  
 
Σε πολλές περιοχές η εκστρατεία κατά του εθίμου άρχισε να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. 
Το αποτέλεσμα ήταν ότι σε κάποιες πόλεις ενώ πριν το 1910 μόνο 2,3%  των γυναικών 
δεν έδενε τα πόδια του, μετά το 1910 το ποσοστό εκτοξεύθηκε στο 95%. Σε άλλες 
περιοχές που είχαν κατά 99% γυναίκες με δεμένα πόδια μετά το 1919 δε σημειώθηκαν 
ξανά νέες περιπτώσεις. Το 1950 με την επικράτηση του κομμουνισμού σταμάτησε 
οριστικά το έθιμο και ο συμβολισμός του. Το τελευταίο εργοστάσιο παραγωγής 
«υποδημάτων του λωτού» έκλεισε το 1999 αν και μέχρι και στις μέρες μας υπάρχουν 
γυναίκες, άνω των 80 βέβαια, ζωντανά παραδείγματα αυτού του «παραδοσιακού 
βασανιστηρίου»....  
 
Πηγή: https://www.mixanitouxronou.gr/i-teleftees-ginekes-me-podia-tou-lotou-espagan-
to-kokala-tous-emenan-paralites-i-diskolevotan-na-perpatisoun-alla-edenan-ta-podia-
tous-gia-na-exasfalisoun-plousio-gampro/ 

https://www.mixanitouxronou.gr/i-teleftees-ginekes-me-podia-tou-lotou-espagan-to-kokala-tous-emenan-paralites-i-diskolevotan-na-perpatisoun-alla-edenan-ta-podia-tous-gia-na-exasfalisoun-plousio-gampro/
https://www.mixanitouxronou.gr/i-teleftees-ginekes-me-podia-tou-lotou-espagan-to-kokala-tous-emenan-paralites-i-diskolevotan-na-perpatisoun-alla-edenan-ta-podia-tous-gia-na-exasfalisoun-plousio-gampro/
https://www.mixanitouxronou.gr/i-teleftees-ginekes-me-podia-tou-lotou-espagan-to-kokala-tous-emenan-paralites-i-diskolevotan-na-perpatisoun-alla-edenan-ta-podia-tous-gia-na-exasfalisoun-plousio-gampro/
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Παράθεμα 18 

 
01.02.2020, 21:55 
 
Πανδημία ρατσισμού εναντίον της κινεζικής υπερδύναμης  
 

 
Άρης Χατζηστεφάνου 
 
Αν ένας επιδημιολόγος πρέπει να ταξιδέψει στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας για να 
μελετήσει τον μηχανισμό εξάπλωσης του κοροναϊού, ένας κοινωνικός επιστήμονας 
πρέπει να έρθει στην Ιαπωνία για να κατανοήσει πώς μεταδίδεται ο «ιός του 
ρατσισμού» απέναντι σε μια ανερχόμενη υπερδύναμη. 
 
Ανταπόκριση Τόκιο 
 
Μια φρικτή πινακίδα, που θύμιζε τις πιο σκοτεινές ημέρες του ρατσισμού στον 
αμερικανικό Νότο, περίμενε τους πελάτες σε ορισμένα καταστήματα του Τόκιο: «Οι 
Κινέζοι   δεν   είναι   ευπρόσδεκτοι».   Η  κατάσταση   ήταν   πολύ  χειρότερη  σε  μέσα  

 

 

Nobuki Ito/Kyodo News via AP  

https://www.efsyn.gr/authors/aris-hatzistefanoy
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κοινωνικής δικτύωσης, όπως το twitter, όπου το μήνυμα «Κινέζοι, μην έρχεστε στην 
Ιαπωνία» έφτασε στις πρώτες θέσεις των πιο δημοφιλών θεμάτων συζήτησης. Οι 
λέξεις «βρόμικοι» και «βιοτρομοκράτες» άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους με 
ανησυχητικούς ρυθμούς σε αρκετές διαδικτυακές συζητήσεις. 
 
Αρκετές από τις αντιδράσεις απέναντι στους Κινέζους μπορούν να αποδοθούν απλώς 
στην άγνοια και στον φόβο. Αλλωστε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ορισμένες από τις 
πιο ακραίες συμπεριφορές σημειώθηκαν από Κινέζους πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούν 
να κατηγορηθούν για ρατσισμό εναντίον των… Κινέζων. 
 
Το ερώτημα όμως που πρέπει να μας απασχολεί είναι τι θα συνέβαινε εάν ο ιός είχε 
εμφανιστεί, παραδείγματος χάριν, σε κάποια επαρχία της Γαλλίας. Θα αντιμετώπιζε ο 
κόσμος όλους τους Γάλλους σαν εν δυνάμει πηγές μολυσματικών ασθενειών, 
κατηγορώντας τους για τις «πρωτόγονες» διατροφικές τους συνήθειες (επειδή τρώνε 
ωμό κρέας, μουχλιασμένο τυρί, σαλιγκάρια και βατραχοπόδαρα); Ή μήπως ο 
κοροναϊός απλώς ενεργοποίησε τον «ιό του ρατσισμού» εναντίον των Κινέζων, ο 
οποίος βρισκόταν για δεκαετίες εν υπνώσει; 
 
Ερευνα του αμερικανικού Pew Research Center, που δημοσιεύθηκε πριν από την 
εμφάνιση του κοροναϊού, έδειχνε ότι οι Ιάπωνες είχαν ήδη το μεγαλύτερο ποσοστό 
αρνητικών συναισθημάτων για την Κίνα (85%) και ακολουθούσαν οι Σουηδοί (70%), 
οι Καναδοί (67%) και οι Αμερικανοί (60%). Η λεγόμενη σινοφοβία στην Ιαπωνία έχει 
τις ρίζες της στις αρχές του 17ου αιώνα, όταν η χώρα πέρασε σε μια ιστορική φάση 
απομονωτισμού. 
 
Εκφράστηκε όμως με τον πιο δραματικό τρόπο στα χρόνια του δεύτερου σινο-
ιαπωνικού πολέμου (όπου η Ιαπωνία σκότωσε περίπου 20 εκατομμύρια Κινέζους, στην 
πλειονότητά τους άμαχους) και στα φρικτά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που 
πραγματοποίησε ο αυτοκρατορικός στρατός της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. «Σε αντίθεση με τους Γερμανούς», μου εξηγούσε ένας δυτικός διπλωμάτης 
στο Τόκιο, «οι οποίοι εκφράζουν τύψεις συνειδήσεως για την αντιμετώπιση των 
Εβραίων, στην Ιαπωνία δεν θα βρεις ανάλογα συναισθήματα». Και σίγουρα δεν θα τα 
βρεις στον διαβόητο ναό του Γιασουκούνι στο κέντρο του Τόκιο, όπου τιμούν ακόμη 
ορισμένους από τους μεγαλύτερους εγκληματίες πολέμου του 20ού αιώνα. 
 
Το ζήτημα όμως το οποίο καθιστά την Ιαπωνία προνομιακό χώρο για τη μελέτη της 
σινοφοβίας είναι ότι τα αντι-κινεζικά συναισθήματα μειώνονταν διαρκώς από το τέλος 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά επανήλθαν δριμύτερα  μετά  το  2000,  όταν  
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δηλαδή η Κίνα άρχισε να διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια οικονομία. 
Και αυτό δεν αφορά μόνο τους Ιάπωνες. 
 
Η εφημερίδα New York Times κατάφερε να συνοψίσει τη νέα πραγματικότητα όταν 
έγραψε ότι «καθώς η Κίνα αναδύεται ως οικονομική και στρατιωτική δύναμη, 
προκαλώντας ανησυχία στους γείτονές της στην Ασία και τους ανταγωνιστές της στη 
Δύση, ο κοροναϊός τροφοδοτεί μια λανθάνουσα μισαλλοδοξία εναντίον των Κινέζων». 
 
Μήπως λοιπόν ο πραγματικός ρατσισμός δεν οφείλεται μόνο στον ιό, αλλά και στον 
φόβο μιας νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας, στην οποία τα παραδοσιακά κέντρα 
ισχύος μετατοπίζονται από τη Δύση προς την Ασία και συγκεκριμένα προς την Κίνα; 
Αλλωστε η παλαιά «αριστοκρατία», που χάνει τα προνόμιά της, αντιμετωπίζει πάντα 
με απέχθεια και ισχυρές δόσεις μανταμσουσουδισμού τις ανερχόμενες δυνάμεις. 
 
Ιστορικά, οι θεωρίες της «κίτρινης απειλής» και ο ρατσισμός εναντίον των Κινέζων 
προηγήθηκαν μεγάλων γεωπολιτικών επιθέσεων της Δύσης εναντίον της Κίνας. Ο 
τελευταίος Γερμανός αυτοκράτορας (κάιζερ) Γουλιέλμος Β' υποδαύλισε τα ρατσιστικά 
συναισθήματα όταν καλούσε τις ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες να εισβάλουν και να 
εποικίσουν την Κίνα. 
 
Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έπαιξαν το χαρτί του ρατσισμού για να δικαιολογήσουν την 
καταστολή της αντιαποικιακής εξέγερσης των Μπόξερς στην Κίνα, ενώ οι Βρετανοί 
ακολούθησαν ανάλογες πρακτικές κατά τη διάρκεια των πολέμων του οπίου. Αντίθετα 
στις ΗΠΑ, ο ρατσισμός εναντίον των Κινέζων είχε χαρακτηριστικά κύματος: 
αυξανόταν σε περιόδους γεωπολιτικής αντιπαράθεσης και υποχωρούσε όταν η Κίνα 
αποτελούσε ανάχωμα σε άλλους αντιπάλους, όπως η Σοβιετική Ενωση ή η Ιαπωνία 
πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 
Ίσως πάντως το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον «ιό του ρατσισμού» εναντίον των 
Κινέζων να είναι πως οι «φορείς» του δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν προσβληθεί. Πριν 
από μερικές ημέρες η ειδησεογραφική υπηρεσία του yahoo στην Ιαπωνία παρουσίασε 
μια είδηση για Κινέζους πολίτες που έχτισαν μέσα στα διαμερίσματά τους συμπολίτες 
τους οι οποίοι είχαν επισκεφθεί πρόσφατα την επαρχία Χουμπέι. Στα σχόλια κάτω από 
το κείμενο ένας Ιάπωνας έγραψε: «Εμείς δεν θα κάναμε ποτέ κάτι τέτοιο γιατί είμαστε 
πολιτισμικά ανώτερος λαός. Τους καταλαβαίνω όμως». 
 
Πηγή: https://www.efsyn.gr/themata/infowar/229419_pandimia-ratsismoy-enantion-tis-

kinezikis-yperdynamis 

https://www.efsyn.gr/themata/infowar/229419_pandimia-ratsismoy-enantion-tis-kinezikis-yperdynamis
https://www.efsyn.gr/themata/infowar/229419_pandimia-ratsismoy-enantion-tis-kinezikis-yperdynamis
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Παράθεμα 19α 
 

Άρνολντ Μπαίκλιν 
 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Άρνολντ Μπαίκλιν 

 

Γενικές πληροφορίες 

Όνομα στη 

μητρική γλώσσα 

Arnold Böcklin (Γερμανικά) 

Γέννηση 
16  Οκτωβρίου 1827[1][2][3][4][5][6][7] 

Βασιλεία[8][9] 

Θάνατος 

16  Ιανουαρίου 1901[1][2][3][4][10][11][5][6][7] 

convent of San Domenico 

Χώρα πολιτογράφησης Ελβετία 

Εκπαίδευση και γλώσσες 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-274565d7568c32a4ecb6b04d940e94ee9bcb90b8-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-7fd7fe032ed25386699cfe602c085a8bbecc7110-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-4b2b693f14ab0fcb8949180a6f39309b446bcf0b-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-9ebfcb803fa7dc273f6b41777e2fba6e50d70be8-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-af3c350ec7a76c79f624230fa71723ca32891be3-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-e18083b182bdfa699dd3b2a48421fe2c007e6de3-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-4aa79c82db38361f338ca03e13ec1fd8c3c50fa6-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1_(%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-332d162d365fc309135025684aa893bfe39caf21-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-2e15dd9b4f0a6127058c58046a2782dfbdba4388-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-274565d7568c32a4ecb6b04d940e94ee9bcb90b8-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-7fd7fe032ed25386699cfe602c085a8bbecc7110-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-4b2b693f14ab0fcb8949180a6f39309b446bcf0b-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-9ebfcb803fa7dc273f6b41777e2fba6e50d70be8-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-1de5d577aec183a8e195247b379e74ed80223464-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-9072ef3ddf1dc78d73bf5bacd9ec81f3c8d9bf68-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-af3c350ec7a76c79f624230fa71723ca32891be3-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-e18083b182bdfa699dd3b2a48421fe2c007e6de3-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-4aa79c82db38361f338ca03e13ec1fd8c3c50fa6-7
https://www.wikidata.org/wiki/Q474122
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arnold_B%C3%B6cklin_(1827_-_1901),_Selbstportrait_(1873).jpg
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Ομιλούμενες γλώσσες 

 

Γερμανικά[12]
 

Σπουδές 

 

Ακαδημία Καλών Τεχνών του Ντίσελντορφ  

Πληροφορίες ασχολίας 

Ιδιότητα 

ζωγράφος 

γλύπτης 

διδάσκων πανεπιστημίου 

γραφίστας 

Εργοδότης Bauhaus University 

Αξιοσημείωτο έργο 

Faun, einer Amsel zupfeifend 

Αυτοπροσωπογραφία με θάνατο βιολιστή 

Isle of the Dead 

Οικογένεια 

Σύζυγος Angela Pascucci  

Τέκνα 

Arnold Böcklin the Younger 

Maria Böcklin[13] 

Chiara Böcklin[13] 

Carlo Böcklin[14] 

Αδέλφια Böcklins Bruder[13]
 

Αξιώματα και βραβεύσεις 

Βραβεύσεις Βαυαρικό Μαξιμιλιανό Τάγμα για τις Επιστήμες και Τέχνες (1880) 

 Σχετικά πολυμέσα 

δεδομένα (π • σ • ε ) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-66652119f611cc66c6759cbf1af8b8e361f4374e-12
https://www.wikidata.org/wiki/Q662355
https://www.wikidata.org/wiki/Q1028181
https://www.wikidata.org/wiki/Q1281618
https://www.wikidata.org/wiki/Q1622272
https://www.wikidata.org/wiki/Q1925963
https://www.wikidata.org/wiki/Q573975
https://www.wikidata.org/wiki/Q1398457
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%BF_%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF_%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
https://www.wikidata.org/wiki/Q669994
https://www.wikidata.org/wiki/Q63343744
https://www.wikidata.org/wiki/Q55463940
https://www.wikidata.org/wiki/Q63343745
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-fc214485acf1373b18f2ec0fa1ac61bc7c5eebe8-13
https://www.wikidata.org/wiki/Q63343746
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-fc214485acf1373b18f2ec0fa1ac61bc7c5eebe8-13
https://www.wikidata.org/wiki/Q3659130
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-155b0578f23e9c0b97e83d047b418f55c3a175e1-14
https://www.wikidata.org/wiki/Q63343751
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD#cite_note-fc214485acf1373b18f2ec0fa1ac61bc7c5eebe8-13
https://www.wikidata.org/wiki/Q565030
https://commons.wikimedia.org/wiki/category:Arnold_B%C3%B6cklin
https://www.wikidata.org/wiki/Special:ItemByTitle?site=elwiki&page=%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85:%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85&action=edit
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Ο Άρνολντ Μπαίκλιν (Arnold Böcklin, 16 Οκτωβρίου 1827 - 16 Ιανουαρίου 1901) 

ήταν Ελβετός συμβολιστής ζωγράφος. 

 

Σπούδασε στην Kunstakademie του Ντύσσελντορφ και γνώρισε τα έργα μεγάλων 

ζωγράφων επισκεπτόμενος την Αμβέρσα, τις Βρυξέλλες και το Παρίσι. Το μεγαλύτερο 

διάστημα της ζωής του το έζησε στην Ιταλία. 

 

Θέμα των πρώτων του έργων ήταν μυθολογικές παραστάσεις με νύμφες, σατύρους, 

ναϊάδες και τρίτωνες. Αργότερα το ύφος του έγινε σκοτεινότερο και εμφανίζεται 

φορτισμένο με μυστικιστικά συναισθήματα, όπως στο περιφημότερο από τα έργα 

του Το νησί των νεκρών. 

 

Μαζί με τον Φέρντιναντ Χόντλερ υπήρξε ο σπουδαιότερος Ελβετός ζωγράφος του 

19ου αιώνα[εκκρεμεί παραπομπή], και κατά τις δεκαετίες 1880 και 1890 ήταν ο καλλιτέχνης 

που ασκούσε την μεγαλύτερη επιρροή στις γερμανόφωνες χώρες. Θεωρείται από τους 

σημαντικότερους συμβολιστές εκτός Γαλλίας και τα πένθιμα θέματά του γοήτευσαν 

τους σουρρεαλιστές. 

 

Επιλογή έργων [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]  

 

Κύριο λήμμα: Κατάλογος έργων του Άρνολντ Μπαίκλιν 

 

Αυτοπροσωπογραφία με 
τον Θάνατο Βιολιστή  

Angela Böcklin, 1863, 
Βερολίνο, Άλτε 

Νατσιονάλγκαλερί  

Βίλλα στην θάλασσα (1η 
εκδοχή), 1864, Μόναχο, 

Schackgalerie  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84_%CE%A7%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD&veaction=edit&section=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD&action=edit&section=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD
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Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%
CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9
%CE%BD 

 
 

Παράθεμα 19β 
 

 
 

Böcklin Arnold, η νήσος των νεκρών 
 
" Το νησί των νεκρών": Ζωγραφική, Μουσική, Κινηματογράφος  
 
Σάββατο, Ιανουαρίου 18, 2014 
 
Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ (Die Toteninsel) 
 
Ο πιο γνωστός πίνακας του ελβετού συμβολιστή  καλλιτέχνη Böcklin Arnold [1827-
190] (Άρνολντ Μπαίκλιν - Βικιπαίδεια). 

Το νησί των νεκρών, 1886, Λειψία Το νησί των ζωντανών, 1888, Βασιλεία, 
Kunstmuseum  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%2586%25CF%2581%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25BD%25CF%2584_%25CE%259C%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25AF%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BD&ei=DOPaUvKrH8bnygOa0oCADA&usg=AFQjCNFeX_ufKfZC0_64g2LaaEevIZwLLw&sig2=ko6k8hDszKQUoaERIySwxA&bvm=bv.59568121,d.bGQ
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Το έργο αυτό κυκλοφόρησε μεταξύ 1880 και 1886 σε διάφορες παραλλαγές και 
επηρέασε  βαθύτατα με τις αναπαραγωγές  του την κεντρική Ευρώπη στις αρχές του 
20ου αιώνα. Μεγάλες προσωπικότητες, όπως  ο Freud , ο Λένιν και ο Κλεμανσώ, αλλά 
και απλοί άνθρωποι του λαού, είχαν αυτό το εντυπωσιακό έργο στο γραφείο ή στο 
σπίτι τους. Ενθουσιώδης ήταν επίσης η υποδοχή του από τους συνθέτες, μερικοί από 
τους οποίους παρήγαγαν σπουδαία έργα, ενώ και ο κινηματογράφος δεν παρέλειψε να 
βουτήξει στα νερά της Στυγός του πίνακα. 
 
Η  Νήσος  των Νεκρών απεικονίζει μια έρημη και ακατοίκητη βραχονησίδα που 
προβάλλει μέσα από το  σκοτεινό νερό. Προς αυτήν κατευθύνεται μία  μικρή βάρκα 
με κουπιά. Ο λεμβούχος βρίσκεται στην  πρύμνη. Μπροστά του ορθώνεται μια 
λευκοντυμένη ψηλή φιγούρα, που έχει στα πόδια της ένα φέρετρο σκεπασμένο με 
λευκό ύφασμα. Στο κέντρο της βραχονησίδας  προβάλλει  ο συμπαγής 
όγκος  κυπαρισσιών, δέντρων που συμβολίζουν το πένθος και το θάνατο, όπως επίσης 
το ίδιο υπονοούν  οι  επιτύμβιες πύλες αλλά και τα παράθυρα  που είναι σκαλισμένα 
στους βράχους. 

Tο νησί των νεκρών, Opus 29" είναι ένα συμφωνικό ποίημα του Σεργκέι Ραχμάνινοφ 
(Σεργκέι Ραχμάνινοφ - Βικιπαίδεια) εμπνευσμένο από τη ζωγραφική σύνθεση του 
Arnold Böcklin, που είδε στο Παρίσι το 1907. Το έργο γράφτηκε κατά την παραμονή 
του συνθέτη στη Δρέσδη, το 1908, και θεωρείται ένα κλασικό δείγμα του ύστερου 
ρωσικού ρομαντισμού, των αρχών του 20ου αιώνα. 
 
Η μουσική ξεκινά με τον ήχο των κουπιών του Χάροντα, καθώς σχίζουν τα νερά της 
Στυγός. Ο Ραχμάνινοφ, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί ένα επαναλαμβανόμενο σχήμα σε 
5/8 για να απεικονίσει τις κινήσεις αλλά και την αναπνοή του λεμβούχου, καθώς 
μεταφέρει το νεκρό στο νησί λάμνοντας με αργό ρυθμό.  
 
Η πορεία που απομακρύνει τη βάρκα από τη ζωή και τη φέρνει στο χώρο της 
τελευταίας κατοικίας των νεκρών αποδίδεται με μινιμαλιστικό τρόπο και προκαλεί 
ρίγος στον ακροατή, που συνειδητοποιεί μελαγχολικά τη φθαρτότητα της ανθρώπινης 
ύπαρξης .  
 
Το τρίτο από τα τέσσερα τονικά ποιήματα του Max Reger (Max Reger1873-1916 - 
Wikipedia, the free encyclopedia ) , που βασίζονται σε  έργα ζωγραφικής  του  Arnold 
Böcklin (1827-1901), αφορά τον πίνακα  "Die Toteninsel" (Το Νησί των Νεκρών). 
Ακούμε την ιστορική εκτέλεσή του, το έτος 1941,  από την Ολλανδική 
ορχήστρα  Royal Concertgebouw υπό τη διεύθυνση του Hermann Abendroth. Ο 
σπαραχτικός ήχος  των εγχόρδων ταιριάζει απόλυτα στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής, 
με τις εκατόμβες των θανάτων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου , που μόλις έχει 
αρχίσει. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMax_Reger&ei=SObaUsyDJ8vMygOVroDIAg&usg=AFQjCNGNlNGfSrGk9kOwhw1OfMhIfnUWGw&sig2=vnc3XhROe6Odb_ReQ5pRJA&bvm=bv.59568121,d.bGQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMax_Reger&ei=SObaUsyDJ8vMygOVroDIAg&usg=AFQjCNGNlNGfSrGk9kOwhw1OfMhIfnUWGw&sig2=vnc3XhROe6Odb_ReQ5pRJA&bvm=bv.59568121,d.bGQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMax_Reger&ei=SObaUsyDJ8vMygOVroDIAg&usg=AFQjCNGNlNGfSrGk9kOwhw1OfMhIfnUWGw&sig2=vnc3XhROe6Odb_ReQ5pRJA&bvm=bv.59568121,d.bGQ
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"Το νησί των νεκρών" (Isle of the Dead film) - Wikipedia, the free encyclopedia) 
είναι μία ταινία φρίκης με βρικόλακες (ζόμπι ή vorvolacas, όπως αναφέρονται στην 
αγγλική απόδοση της ελληνικής λέξης βρικόλακας) εμπνευσμένη από τον ομώνυμο 
πίνακα του Μπαίκλιν, που εκτυλίσσεται στη διάρκεια των... Βαλκανικών Πολέμων. 
Το ελληνικό χρώμα του άπίθανου στόρι είναι έντονο , αφού στην υπόθεση εμπλέκονται 
δύο Έλληνες πρωταγωνιστές, o Dr Drossos   και ο General Pherides  (τον υποδύεται 
ο μετρ του τρόμου Μπορίς Καρλόφ) αλλά  και μία Ελληνίδα (η Madame Kyra).  
 
Η ταινία ξεκίνησε να γυρίζεται το 1944 και ολοκληρώθηκε το 1945. Παρά τη μέτρια 
εισπρακτική πορεία της , θεωρείται σήμερα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες του 
είδους. Ο Μάρτιν Σκορτσέζε μάλιστα την κατατάσσει ανάμεσα στις έντεκα (!) πιο 
καλές ταινίες τρόμου από καταβολής κινηματογράφου.  
 
Πηγή: http://gerontakos.blogspot.com/2014/01/blog-post_9947.html 
 
 
 

Παράθεμα 19γ 
 

Σεργκέι Ραχμάνινοφ 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

 
Ο Σεργκέι Βασίλιεβιτς Ραχμάνινοφ 
(Серге́й Васи́льевич Рахма́нинов, 1 
Απριλίου 1873 – 28 Μαρτίου 1943) ήταν 
Ρώσος συνθέτης, πιανίστας και διευθυντής 
ορχήστρας. Θεωρείται ένας από τους 
μεγαλύτερους πιανίστες του 20ου αιώνα, εξ 
αιτίας των εξαιρετικών τεχνικών δυνατο-
τήτων του. Υπάρχουν πολλές ηχογραφήσεις 
με τον ίδιο να εκτελεί έργα δικά του αλλά και 
άλλα σημαντικά έργα του πιανιστικού 
ρεπερτορίου. Η ποιότητα των συνθέσεών του 
συχνά αμφισβητήθηκε, παρ’ όλο που η 
δημοτικότητά του ήταν πολύ μεγάλη. Στα 
έργα του συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, 4 κοντσέρτα για πιάνο, 3 συμφωνίες, 
2 σονάτες για πιάνο και 3 όπερες. Το ύφος 
των περισσότερων συνθέσεών του είναι το 
ύφος του ύστερου ρομαντισμού, συγγενικό 
με την μουσική του Τσαϊκόφσκι, αλλά 

διακρίνονται και επιδράσεις από τον Σοπέν και τον Λιστ. 
 

Πίνακας περιεχομένων 

 

 

Σεργκέι Βασίλιεβιτς Ραχμάνινοφ  

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIsle_of_the_Dead_%28film%29&ei=NOfaUoyYPKHayQOW7YGoDQ&usg=AFQjCNGERvcGzpPFQcXwpk0oCidJYq4MqA&sig2=ek5j_EajtUCkJXvFjeJUmg&bvm=bv.59568121,d.bGQ&cad=rja
http://gerontakos.blogspot.com/2014/01/blog-post_9947.html
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1873
https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1943
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%81_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA_%CE%A3%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CF%83%CF%84
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1 Βίος 
 
1.1 Παιδικά χρόνια και σπουδές  
1.2 Πρώτες επιτυχίες  
1.3 Ο γάμος του  
1.4 Η επιστροφή  
1.5 Μετανάστευση στις Η.Π.Α  
1.6 Τελευταία χρόνια και θάνατος  
 
2 Εργογραφία (επιλογή)  
 
2.1 Συμφωνικά έργα  
2.2 Για πιάνο και ορχήστρα  
2.3 Μουσική δωματίου  
2.4 Έργα για πιάνο  
2.5 Όπερες  
2.6 Θρησκευτική μουσική  
 
3 Εξωτερικοί σύνδεσμοι  
 
Βίος [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]  
 
Παιδικά χρόνια και σπουδές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]  
 
Γεννήθηκε στο Σεμιόνοβο, κοντά στο Νόβγκοροντ, στην βορειοδυτική Ρωσία και 
ήταν το τέταρτο από τα έξι παιδιά μιας αρκετά εύπορης οικογένειας. Ο πατέρας 
του, Βασίλι Ραχμάνινοφ, ήταν αξιωματικός του Ρωσικού στρατού (εν αποστρατεία 
όταν γεννήθηκε ο Σεργκέι) και η μητέρα του κόρη στρατηγού, η οποία είχε 
προικοδοτήσει το σύζυγό της με μεγάλες εκτάσεις γης και ακίνητα. Ο Βασίλι 
Ραχμάνινοφ εξ αιτίας του πάθους του για τη χαρτοπαιξία, οδηγήθηκε σε οικονομική 
καταστροφή το 1882, κατασπαταλώντας την περιουσία της γυναίκας του και το 1882 
αναγκάστηκε να πουλήσει και το τελευταίο οικογενειακό κτήμα στο Όνεγκ και να 
μετακομίσει σε ένα μικρό σπίτι στην Αγία Πετρούπολη. 
 
Ο Βασίλι Ραχμάνινοφ ήταν η αιτία για μια αλυσίδα ψυχολογικών τραυματικών 
εμπειριών στη ζωή του Σεργκέι, οι οποίες διαμόρφωσαν καθοριστικά την 
ψυχοσύνθεσή του καθώς και την ανάγκη να εκφράζεται μέσω της σύνθεσης. 
 
Εκείνη την εποχή η Αγία Πετρούπολη μαστίζεται από επιδημία διφθερίτιδας. Τρία από 
τα αδέλφια του Σεργκέι –μεταξύ των οποίων και ο ίδιος– προσβάλλονται αμέσως. Και 
αν ο Σεργκέι και ο αδελφός του Βλαντιμίρ διαφεύγουν τον κίνδυνο, ο τραγικός θάνατος 
της αδελφής του Σοφίας δίνει το τελειωτικό χτύπημα στον κλονισμένο γάμο των 
γονιών του. 
 
Εκεί στην Αγία Πετρούπολη γράφεται στο Ωδείο με υποτροφία. Αρχικά δεν 
ενδιαφερόταν για την μουσική και οι επιδόσεις του ήταν κακές, όμως με την συμβουλή 
του πιανίστα Αλεξάντρ Ζιλότι, που ήταν ξάδερφος του και είχε υπάρξει μαθητής 
του Φραντς Λιστ, η μητέρα  του  τον  έγραψε  στην  τάξη  πιάνου  του  Νικολάι  Ζβέρεφ,  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%92%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%9F_%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%97_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%97.%CE%A0.%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%93%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86#%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=2
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%B2%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1882
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81_%CE%96%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CF%83%CF%84
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στο Ωδείο της Μόσχας και μετακομίζει στο σπίτι του Ζβέρεφ, ο οποίος προσέφερε 
στέγη σε ταλαντούχους μαθητές του, και μάλιστα δεν ζητούσε αμοιβή για την 
διδασκαλία του. 
 
Ήταν όμως απαιτητικός δάσκαλος και είχε επιβάλει αυστηρή πειθαρχία στους 
μαθητές. Το 1888 ο Ραχμάνινοφ άρχισε να φοιτά στην προχωρημένη τάξη πιάνου του 
Ζιλότι και παράλληλα να αφιερώνεται στην σύνθεση. Την ίδια περίοδο έφυγε από το 
σπίτι του Ζβέρεφ επειδή εκεί δεν είχε την απαραίτητη ησυχία να συγκεντρωθεί στην 
σύνθεση. 
 
Πρώτες επιτυχίες [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Το 1891 αποφοίτησε από την τάξη πιάνου και ένα χρόνο αργότερα από την τάξη 
σύνθεσης, ενώ είχε ήδη ολοκληρώσει το 1ο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα. Για 
την αποφοίτησή του από την τάξη της σύνθεσης του ανατέθηκε να γράψει την 
μονόπρακτη όπερα Αλέκο. Η εξεταστική επιτροπή ενθουσιάστηκε τόσο από το 
αποτέλεσμα, που του απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο. Η πρεμιέρα της όπερας έγινε 
στις 27 Απριλίου του 1893 και το έργο έγινε δεκτό με ευνοϊκές κριτικές. 
 
Η επιτυχία του διακόπηκε προσωρινά μετά την πρεμιέρα της 1ης συμφωνίας, στις 15 
Μαρτίου 1897 στην Αγία Πετρούπολη, υπό την διεύθυνση του Αλεξάντρ Γκλαζούνοφ, 
για τον οποίον λέγεται ότι διηύθυνε το έργο μεθυσμένος. Η υποδοχή του έργο από τους 
κριτικούς ήταν αρνητική και προκάλεσε στον συνθέτη μεγάλη απογοήτευση που 
εξελίχθηκε σε κατάθλιψη. Τότε διέκοψε προσωρινά την ενασχόληση με την σύνθεση 
και εργαζόταν μόνο ως διευθυντής ορχήστρας, ενώ παράλληλα υποβαλλόταν σε 

ψυχοθεραπεία μέσω υπνωτισμού από τον 
πρωτοπόρο τότε Νικολάι Νταλ. Τα 
αποτελέσματα της θεραπείας ήταν άμεσα και 
σύντομα άρχισε να επεξεργάζεται το 2ο 
κοντσέρτο για πιάνο, που παρουσιάστηκε στις 
27 Οκτωβρίου του 1901 υπό την διεύθυνση του 
Ζιλότι, με τον ίδιο τον συνθέτη στο πιάνο, και 
είναι ακόμα και σήμερα ένα από τα 
δημοφιλέστερα έργα του. 
 
Ο γάμος του [Επεξεργασία | επεξεργασία 
κώδικα] 
 
Στις 29 Απριλίου 1902 παντρεύτηκε την 
ξαδέρφη του, Νατάλια Σάτινα. Το ζευγάρι 
απέκτησε    δύο   κόρες,    την    Ιρίνα    και   την  

Το άγαλμα του Ραχμάνινοφ στη 
Novgorod. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1888
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=3
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1893
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1897
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81_%CE%93%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1901
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=4
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=4
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=4
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1902
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Novgorod&action=edit&redlink=1
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Τατιάνα. Κατά το μήνα του μέλιτος, το ζευγάρι επισκέπτεται τη Βιέννη, τη Βενετία, 
τη Λουκέρνη και το Μπαϋρόιτ, όπου παρακολουθούν έργα Βάγκνερ. Τις εμπειρίες του 
από αυτό το ταξίδι ο Ραχμάνινοφ τις αποτυπώνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 
συνθέτοντας τα Δώδεκα Τραγούδια έργο 21 και μετά το ταξίδι μέσα από τα δύο 
μεγάλα έργα του για σόλο πιάνο, τις Παραλλαγές σε ένα θέμα του Σοπέν έργο 22 και 
τα Πρελούδια έργο 23. 
 
Η επιστροφή [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Το 1904 ανέλαβε την θέση του διευθυντή ορχήστρας στο Θέατρο Μπολσόι. Παρέμεινε 
στην θέση αυτή για δύο χρόνια˙ ήταν αυστηρός διευθυντής και πολύ επιτυχημένος και 
οι κριτικές για τις συναυλίες του ήταν πολύ θετικές. Από το 1906 και για τα δύο 
επόμενα χρόνια ο συνθέτης και η η οικογένεια περνούσαν τους χειμερινούς μήνες στην 
Δρέσδη. Εκεί συνέθεσε την 2η Συμφωνία op. 27 σε Μι ελάσσονα, την 1η Σονάτα op. 
28 σε Ρε ελάσσονα και το Συμφωνικό ποίημα Το νησί των νεκρών, το οποίο 
εμπνεύστηκε από τον ομώνυμο πίνακα του Arnold Böcklin. 
 
Το 1909 επέστρεψε στην Ρωσία για να εγκατασταθεί οριστικά και παράλληλα άρχισε 
να προετοιμάζεται για περιοδεία στις Η.Π.Α. Για τον σκοπό αυτό συνέθεσε το 3ο 
Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, που έγινε αμέσως ένα από τα δημοφιλέστερα έργα 
του. Με το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου η Ρωσία αποκόπηκε από την 
υπόλοιπη Ευρώπη και οι περιοδείες του συνθέτη διακόπηκαν. Όταν, τον Δεκέμβριο 
του 1917, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, έλαβε μια πρόσκληση για συναυλίες 
στην Σουηδία, χωρίς να διστάσει εγκατέλειψε την Ρωσία με την οικογένειά του, δεν 
γνώριζε όμως ότι δεν επρόκειτο ποτέ να επιστρέψει. 
 
Μετανάστευση στις Η.Π.Α [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Έπειτα από εμφανίσεις στην Σουηδία και την Δανία είχε πολλές προσκλήσεις για να 
εμφανιστεί ως διευθυντής ορχήστρας στις Η.Π.Α. Δεν αποδέχθηκε όμως καμία μόνιμη 
θέση και προτίμησε να εργάζεται ελεύθερα ως πιανίστας. Εγκαταστάθηκε στην 
Αμερική το 1918 και έγινε ένας από τους δημοφιλέστερους και πιο καλοπληρωμένους 
βιρτουόζους της εποχής τους. Αυτό του προσέφερε μεγάλη οικονομική άνεση που του 
επέτρεπε να ζει με πολυτέλεια. Η νοσταλγία όμως όλης της οικογένειας για την 
πατρίδα τους ήταν μεγάλη. Ζούσαν αποτραβηγμένοι, δεν είχαν επαφές με τα Μέσα και 
οι γνώσεις του στην αγγλική γλώσσα παρέμειναν περιορισμένες. 
 
Το 1930 αγόρασε στην Ελβετία μια μεγάλη έκταση και έκτισε μια πολυτελή βίλα την 
οποία ονόμασε Σεναρ (=Σεργκέι + Νατάλια Ραχμάνινοφ). Εκεί περνούσε τους 
καλοκαιρινούς μήνες και μόνο εκεί μπόρεσε να ασχοληθεί συστηματικά με την 
σύνθεση. Αγάπησε την Ελβετία σαν δεύτερη πατρίδα του, όμως αναγκάστηκε να την 
εγκαταλείψει κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%8B%CF%81%CF%8C%CE%B9%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=5
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=5
https://el.wikipedia.org/wiki/1904
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%83%CF%8C%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1906
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B4%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1909
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=6
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
https://el.wikipedia.org/wiki/1918
https://el.wikipedia.org/wiki/1930
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Τελευταία χρόνια και θάνατος [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]  
 
Το 1942 εγκαταστάθηκε στο Μπέβερλυ Χιλς και το Φεβρουάριο του 1943 πήρε την 
αμερικανική υπηκοότητα. Έδωσε το τελευταίο ρεσιτάλ του στις 17 Φεβρουαρίου 
1943. Πέθανε από καρκίνο στις 28 Μαρτίου 1943 στο Μπέβερλυ Χιλς, λίγες μέρες 
πριν τα εβδομηκοστά γενέθλιά του. Τάφηκε στο κοιμητήριο Kensico της Νέας 
Υόρκης. 
 
Εργογραφία (επιλογή) [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Συμφωνικά έργα [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
3 Συμφωνίες 
Συμφωνικοί χοροί, op.45 
"Το νησί των νεκρών" (Συμφωνικό ποίημα) 
 
Για πιάνο και ορχήστρα [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
4 Κοντσέρτα για πιάνο 
"Ραψωδία σε ένα θέμα του Παγκανίνι" 
 
Μουσική δωματίου [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Τρίο αρ.1 σε σολ ελασ. «Trio élégiaque» 
Τρίο αρ. 2 σε ρε ελασ. op.9 
2 Κομμάτια για βιολοντσέλο και πιάνο op. 2 
Σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο op. 6 
2 κουαρτέτα εγχόρδων σε σολ. ελας. 
Μελωδία για βιολοντσέλο και πιάνο 
Ρομάντσα για βιολοντσέλο και πιάνο 
 
Έργα για πιάνο [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
2 Σονάτες για πιάνο 
24 Πρελούδια για πιάνο 
 
Etudes-Tableaux για πιάνο 
 
5 Morceaux de Fantaisie op. 3 
Σουίτες για 2 πιάνα, op. 5 & 17 
6 κομμάτια για τέσσερα χέρια op. 11 
6 Moments Musicaux Op. 16 
Παραλλαγές σε ένα θέμα του Σοπέν op. 22  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=7
https://el.wikipedia.org/wiki/1942
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%B9_%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CF%82_(%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/1943
https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1943
https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=8
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=8
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=10
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=10
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=11
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=11
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=12
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=12


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 478 

Παραλλαγές σε ένα θέμα του Κορέλλι op. 42 
 
Όπερες [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Aleko  
Francesca da Rimini, op. 25  
The Miserly Knight 
 
Θρησκευτική μουσική [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
  
Λειτουργία του Χρυσοστόμου op. 31 
 
Περισσότερα.από:μhttps://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%
B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%
AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86 
 
 
 

Παράθεμα 20 
 

ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ 
 

 
Το έργο «Συμφωνικά Ζωγραφικά Soundtracks» του Δημήτρη Παπαδημητρίου θα παρου-
σιαστεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στις 6 και 7 Μαρτίου. 

Πηγή : [Andro.gr[https://www.andro.gr/empneusi/dimitris-papadimitriou/] 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=13
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=13
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&veaction=edit&section=14
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&section=14
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86
https://www.andro.gr/empneusi/dimitris-papadimitriou/


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 479 

«Όσοι έχουν αυτοσκοπό την “καταξίωση” είναι για να μπουν στο απυρόβλητο» 
 

Δημήτρης Παπαδημητρίου 
26.02.2018 
 

 Λίγο πριν παρουσιάσει το έργο του «Συμφωνικά Ζωγραφικά 
Soundtracks» στη «Στέγη» του Ιδρύματος Ωνάση, ο συνθέτης 
μιλάει στον Κίμωνα Φραγκάκη για τις πρωτογενείς αισθήσεις, τα 
άθλια ΜΜΕ, τον άφοβο Μίκη Θεοδωράκη και την καταξίωση ώς 
στάση... «Ελληνάρα».  
 
Το έργο «Συμφωνικά Ζωγραφικά Soundtracks» του Δημήτρη 
Παπαδημητρίου θα παρουσιαστεί στην Κεντρική Σκηνή της 
Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στις 6 και 7 Μαρτίου.– Έχουν 
γυριστεί ταινίες με αφετηρία έναν πίνακα, έχουν δημιουργηθεί 

ακόμα και πιάτα γαστρονομίας ως ταμπλό βιβάν – αναφορά σε πίνακες.  
 
– Τί είναι αυτό που έχει η μουσική, η πλέον αόρατη εκ των τεχνών, που μπορεί να 
εκφράσει όσα βλέπουμε και όσα αισθανόμαστε απέναντι σε έναν 
αριστουργηματικό πίνακα;  
 
Κάθε εμπειρία του ανθρώπου διατρέχει τρία στάδια. Πρώτο το Αίσθημα μέσω των 
αισθητηρίων οργάνων, Δεύτερο η Μεταφορά του αισθήματος και Μετάφραση του από 
τον εγκέφαλο σε μια γλώσσα που κατανοεί αρχετυπικά, και τρίτο η αντίδραση ως 
Κριτική σκέψη και Συν-αίσθημα. 
 
Η κάθε εμπειρία -άρα και η κάθε τέχνη- διεγείρει άλλα αισθητήρια όργανα, ωστόσο η 
μετάφραση των αισθητικών πληροφοριών γίνεται από τον εγκέφαλο με αναγωγή στην 
ίδια βασική προ-γλώσσα. Θα την έλεγα προ-μαθηματική αφού είναι βασισμένη στην 
αρχετυπική αντίληψη των αναλογιών, κλασμάτων. Έτσι το σκυλί με την ανάλυση 
αποδεκτών ή μη αναλογιών αντιλαμβάνεται τη φιλική διάθεση ενός προσεγγίζοντος 
χεριού, ή μιας φωνής. Αν ο αέρας έχει περισσότερη ξηρασία ή υγρασία από το πρέπον 
είναι αντιληπτό από ένα φυτό, και το τυφλό νεογέννητο καταλαβαίνει αν κινδυνεύει ή 
όχι αναλύοντας και συγκρίνοντας ηχητικά μεγέθη και συχνότητες.  
 
Αυτή η ανάλυση του κόσμου σε αναλογίες είναι μια πλήρης και πολύ λεπτομερής, μια 
προ-μαθηματική γλώσσα όλων των έμβιων όντων. Η μουσική ως νόημα είναι ακριβώς 
αυτή   η   διαδοχή  –σειρά– κλασμάτων που δηλώνουν μια εμπειρία απευθείας ως 
μεταφρασμένη –κωδικοποιημένη– εγκεφαλική γλώσσα. Τα κλάσματα αυτά απλά 
δηλώνονται από ηχητικές συχνότητες σε διαφορετικά τονικά ύψη, διάρκειες και 
εντάσεις. 

Κίμων 
Φραγκάκης  
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Κάθε εμπειρία έχει το δακτυλικό της αποτύπωμα. Η μουσική ως άυλη τέχνη κινούμενη 
στον χρόνο διαχειρίζεται απλά τις συχνότητες για να μεταφέρει τον κώδικα, το 
δακτυλικό αποτύπωμα μιας υπαρκτής ή φανταστικής, υλικής ή άυλης εμπειρίας. Η 
κριτική σκέψη και το συν-αίσθημα έπονται της μουσικής όπως ακριβώς και κάθε 
άλλης εμπειρίας. Η άυλη λοιπόν μουσική μπορεί να μεταφέρει την εμπειρία του 
συνθέτη σε σχέση με πάν το επιστητό σε κάποιον ακροατή. Ποίηση, θέατρο, σινεμά, 
και -γιατί όχι;- ζωγραφική! 
 
Ωστόσο μη φανταστείτε ότι αυτό γίνεται με κάποιο μηχανιστικό τρόπο γιατί δεν 
μεταφέρεται ο ίδιος ο πίνακας αλλά η υποκειμενική άποψη του ενδιάμεσου, του 
συνθέτη, για αυτόν. Αυτός είναι καταλυτικός παράγων ώστε το παραγόμενο μουσικό 
έργο να είναι ένα αυτόνομο έργο τέχνης και όχι -ευτυχώς- κάποια μηχανική 
αποτύπωση. 
 

«Τα άθλια ΜΜΕ παρέα με την όλο και χειρότερη άθλια παιδεία δεκαετιών 
φτιάχνουν την τέλεια κοινωνία υποταγμένων χειραγωγούμενων ψηφοφόρων-

καταναλωτών». 
 
– Λέτε ότι τα κομμάτια που θα παρουσιάσετε στη «Στέγη» αναπτύσσουν, σαν 
soundtrack ταινιών, τους πίνακες «στην κρυμμένη τους διάσταση, αυτή του 
χρόνου». Ο χρόνος αυτός κρύβεται στον κόπο που έκανε ο καλλιτέχνης για να 
ζωγραφίσει, στα χρόνια που έχει διανύσει ο πίνακας για να φτάσει σε εμάς, στις 
ιστορίες που μπορούμε να φανταστούμε κοιτάζοντας τον ή κάπου αλλού;  
 
– Όχι σε τίποτε από όλα αυτά. Ο πίνακας μπορεί να αποτυπώνει μια στιγμή που 
συμπυκνώνει την αιωνιότητα στο DNA της. Αλλά και μια ιστορία πεπερασμένου 
χρόνου μπορεί ένας πίνακας να αφηγηθεί διά μιας εισπνοής. Όπως η «Μέδουσα» του 
Gericault όπου συνυπάρχουν όλες οι μέρες ενός ναυαγίου σε μία εικόνα. Ή στις 
μετόπες των αρχαίων ναών που περιγράφουν ολόκληρα έπη.Τι είναι μια εικόνα λοιπόν; 
Μια στιγμή, μια ιστορία ή μια αιωνιότητα; Ακόμα και μια φωτογραφία μπορεί να 
δηλώσει το πριν και το μετά και το πάντα. Πόσο μάλλον ένας πίνακας όπου 
παρεμβάλλεται ο δημιουργός του.«Η Ιστορία είναι σαν την γυναίκα καλλονή. Για να 
σου δοθεί πρέπει να κάνεις ότι δεν την πρόσεξες. Και εάν όντως δεν την πρόσεξες 
ακόμα καλύτερα». 
 
– Ένας από τους πίνακες που σας ενέπνευσαν είναι και το «Νησί Των Νεκρών» 
του Άρνονλντ Μπαίκλιν που έχει κινητοποιήσει και τον Ραχμάνινοφ στην σύνθεση  
του ομώνυμου έργου του. Εκτός από το δημιουργικό διάλογο μεταξύ ζωγραφικής 
και μουσικής κάνετε και έναν παράλληλο διάλογο (για μυημένους) με άλλα 
μουσικά έργα που εμπνεύστηκαν από έργα ζωγραφικής;  
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– O διάλογος υπάρχει de facto. Είναι ένα ακόμα διαχρονικό παιχνίδι. Είναι και 
διάλογος και αντίλογος μαζί. Είναι και «επικονίαση». Υπάρχει και ο Μax Reger 
στην συζήτηση, με μια πολύ σπουδαία σύνθεση, πάλι για τον ίδιο πίνακα. Είναι 
ένας μουσικά ευτυχισμένος πίνακας τελικά αυτός και αυτοί οι ευλόγως άφαντοι 
νεκροί του –μόνο ο πιθανώς νεοσύλλεκτος φαίνεται– έχουν τραγουδηθεί ουκ 
ολίγον… 
 
– Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 7 ευρώ (κόστος συνοικιακού σινεμά) μέχρι 25 
ευρώ (το πιο ακριβό) στην Κεντρική Σκηνή, και με την πολυμελή Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών. (Για ανέργους προσφέρονται και φθηνότερα). Είναι πολιτική της Στέγης 
να έχει χαμηλό εισιτήριο ή θέλατε η παράσταση αυτή να είναι πιο προσιτή;  
 
– Όχι βέβαια, όλα στη Στέγη είναι απίστευτα προσιτά. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, 
προσφέρεται πραγματικά κοινωνικό παιδευτικό έργο στη Στέγη. Ακριβά θεάματα με 
φθηνό εισιτήριο γίνονται ακόμα «ακριβότερα». 
 
– Έχετε διατελέσει διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος. Ποια είναι η γνώμη 
σας για την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης; Κάποτε οικτίραμε τους 
«βαρόνους των media» για τη διαπλοκή και την ποιότητα των ειδήσεων αλλά 
σήμερα μοιάζει η κατάσταση να πηγαίνει απ’ το κακό στο χειρότερο στο 
ράδιοτηλεοπτικό τοπίο.  
 
– Οι ειδήσεις είναι το μόνο κομμάτι της τηλεόρασης που άπτεται κάπως της 
πραγματικότητας- έστω και αλλάζοντάς την κατά το συμφέρον. Η υπόλοιπη παράγει 
μια τελείως ψεύτικη αυτοκαταναλισκόμενη τηλεζωή.Η πολιτιστική κατολίσθηση στα 
ΜΜΕ είναι σαν χιονοστιβάδα. Όσο κατεβαίνει τόσο μεγαλώνει, επιταχύνεται και 
συμπαρασύρει τα πάντα. Τα άθλια ΜΜΕ παρέα με την όλο και χειρότερη άθλια 
παιδεία δεκαετιών φτιάχνουν την τέλεια κοινωνία υποταγμένων χειραγωγούμενων 
ψηφοφόρων-καταναλωτών. Γι’ αυτό η ελπίδα υπάρχει μόνο στη φυσική καλλιέργεια 
και στο ένστικτο αυτοσυντήρησης του ραδιοτηλεοπτικού κοινού. Άραγε πότε θα πάρει 
μπροστά αυτό το ένστικτο; Αν αυτό μετακινηθεί αυτόματα θα μετακινηθεί και η 
ιδιωτική τηλεόραση, αφού λειτουργεί με βάση την ακροαματικότητα για λόγους 
διαφημιστικού κέρδους και πολιτικής επιρροής. 
 
– Και ποια η θέση σας για την τηλεοπτική ΕΡΤ που επαναλειτούργησε μετά βαΐων 
και κλάδων αλλά δέχεται ακόμα σφοδρότερη κριτική σε σχέση με το παρελθόν 
ότι δεν εκπληρώνει τον δημόσιο παιδευτικό της ρόλο;  
 
– Η ΕΡΤ και έτσι και χειρότερη είναι πάντως πολύ προτιμότερη από τους επικριτές 
της. Και εάν η κριτική ερχόταν από την Ακαδημία Αθηνών θα είχε κάποια υπόσταση.  
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Την κριτική ότι δεν πληροί τον παιδευτικό ρόλο της «στο επίπεδο που είναι 
επιθυμητό», τον κάνουν οι -καθόλου καλύτεροι- βιομηχανικοί της αντίπαλοι 
διαμορφώνοντας με επιμονή μια ψευδή «κοινή γνώμη» εις βάρος της… Γι’ αυτό μην 
παραπείθεσθε.Η ΕΡΤ και το κανάλι της Βουλής, ασχέτως των κατά καιρούς 
επιδόσεων, έχουν εξ ορισμού ένα πρωτογενή πολιτιστικό προσανατολισμό και την 
ουδετερότητα ενώ τα ιδιωτικά έχουν το κέρδος και την ανοιχτή πολιτική επιρροή. 
Είναι σημαντική η ύπαρξη και των δύο πόλων ώστε να λειτουργεί η δημοκρατία και η 
πολιτιστική πολυφωνία. Δεν θέλω ο ένας πόλος να εξαφανίσει τον άλλον. Δεν μου 
αρέσει όταν η ΕΡΤ ανταγωνίζεται τα ιδιωτικά στο γήπεδο τους.Άλλο όμως πρέπει να 
ειπωθεί: Η ΕΡΤ θα εκνευρίζει κάθε φορά που θα είναι μη ουδέτερη, ελεγχόμενη και 
ταλανιζόμενη από τους εκάστοτε κυβερνώντες. Αυτή η ανεξαρτησία της ΕΡΤ πρέπει 
κάποτε να της αποδοθεί, σαν οφειλή στον ελληνικό λαό που, ορθά, την πληρώνει 
απευθείας και όχι μέσω προϋπολογισμού – αυτό είναι το νόημα αυτού του θεσμού, ο 
μη οικονομικός έλεγχος της από την εκάστοτε κυβέρνηση. Πρέπει κάποιος 
πρωθυπουργός να έχει το θάρρος να το πράξει. Να είναι αυτός που θα θεσπίσει αληθινά 
και διασφαλισμένα μια ουδέτερη ΕΡΤ. 
 

«Ο Μίκης είναι ο άφοβος Μίκης και θα σεβαστώ το αίμα που έχυσε για τις 
ανθρωπιστικές ιδέες του». 

 
– Συνδέεστε με μακρόχρονη σχέση εκτίμησης με τον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. 
Πως είδατε το τελευταίο του «δρώμενο» στην πλατεία Συντάγματος με αφορμή 
το Μακεδονικό; Καμαρώνετε για την ζωντάνια του ή προβληματίζεστε με την 
πολιτική εκμετάλλευση από ακραίες ομάδες;  
 
– Δεν πρόκειται για δρώμενο, αυτός ο όρος τον υποτιμά εξ ορισμού, αλλά για μία 
πολιτική πράξη. Δεν καμαρώνω για τη ζωντάνια, γιατί αυτό τον καθιστά έναν γραφικό 
ηλικιωμένο που διόλου δεν είναι. Επίσης κάθε υπονόηση ταυτίσεων του Μίκη με 
ακραίες ομάδες παρέλκει. Ο Μίκης είναι ο άφοβος Μίκης και θα σεβαστώ το αίμα που 
έχυσε για τις ανθρωπιστικές ιδέες του. Θα αξίζαμε βέβαια να μας μιλούν όλοι εξ ίσου 
ανοιχτά. Όσοι δηλαδή αισθάνονται ότι «ξέρουν». Αλλά εγώ δεν ξέρω ούτε αν αυτοί 
μπορούν (και να ήθελαν) και ούτε εάν εμείς το αντέχουμε. «Το σοφόν ου Σοφία». Θα 
ακούσω λοιπόν τον καθένα με αυτιά και καρδιά ολάνοιχτα και θα σκεφτώ σοβαρά 
αυτά που θέλει να μας πει είτε συμφωνώ είτε όχι, ότι και να μου πει χωρίς φόβο και 
πάθος. «Δεν είμαι και δεν θα γίνω, ελπίζω, ψώνιο». 
 
– Εσείς ως καταξιωμένος συνθέτης είστε χορτάτος καλλιτεχνικά ή έχετε 
«απωθημένα» δημιουργικά;  
 
– Φυσικά και  έχω  δημιουργικά  απωθημένα,  αλλιώς  δεν  θα  είχα  λόγους  πλέον  να  
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γράφω! Αυτά που δεν έγραψα θα είναι πάντα απείρως περισσότερα και καλύτερα από 
όσα έγραψα. Και ύστερα αυτή η «καταξίωση» δεν με συγκίνησε ποτέ. Όσοι θέλουν ως 
αυτοσκοπό να μπουν στην καταξίωση είναι για να τεμπελιάσουν και να μπουν στο 
απυρόβλητο ότι και εάν κάνουν. Μου κάνει στάση «Ελληνάρα» η καταξίωση. Το 
«ταβάνιασμα» που λέει και ένας σοφός φίλος μου. Το τέλος κάθε βελτίωσης και 
εξέλιξης. Εγώ «υπέρ του καταξιωθήναι» είμαι μόνο για να ακούσω τα πάσης φύσεως 
ιερά Ευαγγέλια. 
 
– Γνωρίζοντας το χαμηλό προφίλ και την μεθοδικότητα σας θα υποψιάζονταν 
κανείς ότι μας επιφυλάσσετε κάποια στιγμή ένα «opus magnum».  
 
– Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, ωστόσο δεν είμαι δυστυχώς μεθοδικός, στο 
συγκεκριμένο τουλάχιστον θέμα, αλλά ενστικτώδης και παρορμητικός. Τα έργα με 
επιλέγουν με πολύ επιθετικό τρόπο, μου επιβάλλουν και το πότε θα τα γράψω.Έχουν 
ήδη υπάρξει έργα με μια κάποια «προσωπική καθολικότητα». Αλλά μόνο γιατί 
ωρίμασαν μέσα μου και απαίτησαν να βγουν. Οι «Μύθοι του Αισώπου», το 
«Satyricon», «Το Χρονικό Ενός Πρώιμου Φθινοπώρου», ο «Ερωτικός Λόγος» και 
τώρα τα «Ζωγραφικά Soundtracks» ακολούθησαν έργα παλαιότερα όπως το «Όνειρο 
Καλοκαιρινής Νύχτας», τον «Καβάφη» και «Στο Όνομα της Ελένης», ακόμα και τους 
«Όρνιθες» ή τα «Τοπία».Φυσικά Οpus magnum δεν ονομάζεις εσύ κάποιο έργο σου 
αλλά η Ιστορία. Αν και όποτε φυσικά ασχοληθεί μαζί σου. Αλλιώς το έργο 
διαφθείρεται, χάνει στόχο και αλήθεια, παίρνει πόζες. Το να σκέπτεσαι πρωθύστερα 
και να γράφεις για την Ιστορία είναι ο ασφαλέστερος τρόπος ώστε αυτή να σε 
περιφρονήσει. Η Ιστορία είναι σαν την γυναίκα καλλονή. Για να σου δοθεί πρέπει να 
κάνεις ότι δεν την πρόσεξες. Και εάν όντως δεν την πρόσεξες ακόμα καλύτερα!Πάντως 
για να πω και κάτι καλό για μένα, δεν είμαι και δεν θα γίνω, ελπίζω, ψώνιο. Γράφω 
αυτό που με πνίγει για να σωθώ από αυτό. Και εκεί τραβώ τελεία και παύλα. Η όποια 
αληθινή ιστορική αποτίμηση, αν δεν απουσιάσει συνηθέστατα και αυτή ολοσχερώς, 
γίνεται ούτως ή άλλως τη «απουσία» μας. Όσο ζει ο καλλιτέχνης η παρουσία του την 
διαστρέφει είτε θετικά είτε αρνητικά. 
 
Το έργο Συμφωνικά Ζωγραφικά Soundtracks του Δημήτρη Παπαδημητρίου θα 
παρουσιαστεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στις 6 και 7 
Μαρτίου.  
 
Πηγή : Andro.gr  
 
Από https://www.andro.gr/empneusi/dimitris-papadimitriou/  

https://www.andro.gr/empneusi/dimitris-papadimitriou/
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Παράθεμα 21α 
 

 
Βάλ’ τους «Χ»: Ο μαύρος χάρτης της ΧΑ για να μη μείνει ούτε ένα έγκλημα στο 
σκοτάδι! 
 
20:43 | 23 Ιαν. 2020 Τελευταία ανανέωση 08:32 | 24 Ιαν. 2020 
 
Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 η έκθεση «Βάλ’ τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης 
της Ρατσιστικής Βίας» ανοίγει ξανά τις πόρτες της για το κοινό στην Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων, ενώ παράλληλα κυκλοφορεί το ομώνυμο λεύκωμα με εικόνες 
Ελλήνων και ξένων σκιτσογράφων για τις επιθέσεις αλλά και τις απολογίες των 
ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής στην πολύκροτη δίκη, που μοιάζει «αθέατη» 
για ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ. 
 
Το κοινό της έκθεσης θα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί το λεύκωμα, τα έσοδα 
του οποίου χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της πολιτικής αγωγής στη δίκη της 
νεοναζιστικής οργάνωσης, όπως αναφέρουν η οργάνωση HumanRights360 και 
του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ. 
 
Η υπεύθυνη επικοινωνίας της οργάνωσης HumanRights360, Φωτεινή 
Κοκκινάκη, μίλησε στο Tvxs.gr για όσα έχουν μεσολαβήσει στον έναν χρόνο που 
έχει μεσολαβήσει από την περυσινή διοργάνωση: Η έκθεση επιστρέφει στην Αθήνα 
μετά από 10 περίπου μήνες και θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη από τις 24 Ιανουαρίου 
μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου. 
 
Το διάστημα που πέρασε πραγματοποιήθηκε και η μετάβαση της καμπάνιας από την 
Αθήνα, στην οποία είχε εστιάσει αρχικά, σε  ολόκληρο  το  χάρτη  της  Ελλάδας.  Πλέον  

 

https://tvxs.gr/news/ellada/bal-toys-x-o-mayros-xartis-tis-xa-alli-mia-apodomisi-tis-eisaggelikis-protasis
https://tvxs.gr/news/ellada/bal-toys-x-o-mayros-xartis-tis-xa-alli-mia-apodomisi-tis-eisaggelikis-protasis
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αποτυπώνει 100 επιθέσεις από τη Θεσσαλονίκη έως την Κρήτη και πολλά ακόμα μέρη. 
Πάντα στο δημόσιο χώρο. Επιπλέον, συμπεριέλαβε και τις απολογίες των ηγετικών 
στελεχών στη δίκη της Χρυσής Αυγής, που βαρύνονται με την κατηγορία της 
διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Είναι δηλαδή πλέον στην πλήρη της μορφή 
και περιλαμβάνει 100 επιθέσεις, 55 καλλιτέχνες και συγκλονιστικά σκίτσα από τη 
δικαστική αίθουσα. 
 
Σημαντική παράμετρος της προσπάθειας και της καταγραφής των επιθέσεων 
ρατσιστικής βίας είναι το λεύκωμα «Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας», που 
φωτίζει τις πτυχές της δράσης της Χ.Α.: Το ομότιτλο βιβλίο «Βάλ’ τους Χ – Ο Μαύρος 
Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας» κυκλοφορεί εδώ και δύο περίπου μήνες από τις 
εκδόσεις «Τόπος». 
 
«Είναι μια ολοκληρωμένη αποτύπωση της καμπάνιας και θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι περιγράφει τη δράση, που αναφέρετε αναλυτικά. Ωστόσο πριν από τη δική μας 
πρωτοβουλία, έδρασαν στο πεδίο οργανώσεις και φορείς που κατέγραψαν βήμα βήμα 
και με προσωπικό αγώνα τις επιθέσεις κατά ανθρώπων από τα τάγματα εφόδου της 
Χρυσής Αυγής. Ενδεικτικά θα αναφέρω τον κομβικό ρόλο του Δικτύου Καταγραφής 
Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, χωρίς τη δουλειά του οποίου, δεκάδες υποθέσεις 
θα παρέμεναν στο σκοτάδι. Η δράση τους και η συνδρομή τους σε αυτήν την τεράστια 
προσπάθεια αποτελεί τη στέρεα βάση πάνω στην οποία δομήθηκαν όλα τα επόμενα 
βήματα. Θεωρώ ότι πλέον – και με βάση την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας – έχουμε 
μια αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα της βίας που άσκησε η Χρυσή Αυγή, θεωρώ όμως 
εξίσου δεδομένο ότι πολλά από τα χτυπήματά της δεν έφτασαν στη δημοσιότητα και 
τη γνώση μας για ποικίλους λόγους. Ένας σημαντικός: Ο φόβος πολλών θυμάτων να 
μην στοχοποιηθούν εκ νέου ή λόγω έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων, κυρίως σε 
χτυπήματα κατά αλλοδαπών». 
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Όπως σημειώνει η κ. Κοκκινάκη, τα έσοδα του βιβλίου πηγαίνουν αποκλειστικά για 
τη στήριξη των δικηγόρων της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Μετά 
τον πολυετή και σπουδαίο αγώνα τον οποίο δίνουν καθημερινά, θεωρήσαμε ότι ήταν 
ένα ελάχιστο ευχαριστώ στο πρόσωπό τους αλλά και μία ηθική μας υποχρέωση. 
 
Όλη η διαδρομή κορυφώνεται και συμπίπτει χρονικά, με την κορύφωση της δίκης 
της Χ.Α., τις αγορεύσεις και την πλήρη ανάδειξη του ρόλου και του χαρακτήρα 
της νεοναζιστικής οργάνωσης. Η συγκυρία είναι σημαντική διότι συνέπεσε με την 
εξέλιξη των αγορεύσεων της πολιτικής αγωγής, οι οποίες είναι εξαιρετικά 
κατατοπιστικές, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αποδομούν βήμα - βήμα την 
εισαγγελική πρόταση. Άλλος ένας λόγος, η συγκυρία, που βασικός μας στόχος είναι 
να επισκεφθούν την έκθεση όσο το δυνατό περισσότεροι συμπολίτες μας, για να μη 
μείνει ούτε ένα από τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής στο σκοτάδι. 
 
Τέλος, το διακύβευμα της πολύκροτης δίκης, σύμφωνα με την Φ. Κοκκινάκη, έχει 
πολυσήμαντη και κρίσιμη διάσταση: «Η δικαστική απόφαση θα σημάνει πολλά για το 
κράτος δικαίου αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία 
τεράστια δίκη, ασύλληπτης σημασίας, η έκβαση και το αποτέλεσμα της οποίας θα 
καθορίσουν το μέλλον της δημοκρατίας στη χώρα μας. Τα στοιχεία που έχει το 
δικαστήριο στη διάθεσή του είναι συντριπτικά και ελπίζουμε ότι με βάση αυτά θα 
δώσει ένα ηχηρό μήνυμα στους νοσταλγούς του ναζισμού». 
 

 
 
Η έκθεση «Βάλτους Χ» επιστρέφει στην Αθήνα 
 
Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 η έκθεση «Βάλ’τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της 
Ρατσιστικής Βίας» ανοίγει ξανά τις πόρτες της για το κοινό στην Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων. Τον Μάρτιο του 2019,  περισσότερα  από  3.000  άτομα  πέρασαν  από  την  
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πρώτη έκθεση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας «Βάλ’τους Χ», 
δηλώνοντας με την παρουσία τους ότι η ρατσιστική βία μας αφορά όλες και όλους και 
δεν πρέπει να μένει στο σκοτάδι. 
 
Έκτοτε η καμπάνια ταξίδεψε σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, στα οποία επίσης έχουν 
καταγραφεί περιστατικά, με σκοπό την μεγαλύτερη διάχυση της πληροφορίας αλλά 
και με δεδομένο ότι ο ρατσισμός και η εκδήλωση ακραίων στάσεων απέναντι σε 
ανθρώπους δεν είναι ιδίωμα καμίας πόλης αλλά υπήρξε στην Ελλάδα γενικευμένη 
πρακτική. Δυστυχώς βέβαια περιστατικά συμβαίνουν και καταγράφονται ακόμα και 
σήμερα. 
 
Από την Αθήνα σε ολόκληρη την Ελλάδα και με τελικό προορισμό τη δικαστική 
αίθουσα κατά τη διάρκεια των απολογιών των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής, 
η καμπάνια αποτύπωσε 100 επιθέσεις σε όλη την Ελλάδα, προσπαθώντας να αναδείξει 
παράλληλα και την συνάφεια με τα τάγματα εφόδου και της πρακτικές της Χρυσής 
Αυγής. Τον προσεχή Μάιο θα βρει και στις Βρυξέλλες για μια έκθεση από τις 5-8 
Μαϊου στην Ευρωβουλή σε συνεργασία με τους ευρωβουλευτές Κώστα Αρβανίτη-
Στέλιο Κούλογλου. Τελευταία της πράξη ήταν η πρόσκληση σκιτσογράφων από την 
Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, να σκιτσάρουν κατά τη διάρκεια των απολογιών των 
ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής, τον Ιούλιο του 2019. 
 

Τόσο οι επιθέσεις όσο και οι απολογίες έχουν 
αποτυπωθεί στο ομώνυμο λεύκωμα «Βάλ’ 
τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής 
Βίας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
«Τόπος». Το λεύκωμα βρίσκεται στα 
βιβλιοπωλεία από τα τέλη του Νοέμβρη 2019 
και το κοινό θα μπορεί να το προμηθευτεί και 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Όλα τα έσοδα 
του λευκώματος διατίθενται για την 
υποστήριξη των δικηγόρων της πολιτικής 
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. 
 
*Η Καμπάνια και όλες οι ενέργειες που 
έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιό της 
αποτελούν κοινή πρωτοβουλία της 
HumanRights360 και του Ιδρύματος Ρόζα 
Λούξεμπουργκ. 

 
Εγκαίνια Έκθεσης: Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων  
Αίθουσα «Νέοι Φούρνοι» 
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Ώρες Κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00 – 22:00 
Ώρες Κοινού: Σάββατο – Κυριακή: 11:00 – 22:00 
Η Είσοδος είναι Ελεύθερη 
 
https://athens-technopolis.gr/index.php/el/neoi-foyrnoi 
 
Σχεδιάζουν οι: Δήμητρα Αδαμοπούλου, Τάσος Αναστασίου, Ευάγγελος 
Ανδρουτσόπουλος, John Antono, Aspalax, Μάριος Μπόρας, Γιώργος Μπότσος, 
Bratimoto, Γιώργος Χαλκιάς, Chrispy Sift, Molly Crabapple, Σπύρος Δερβενιώτης, 
Vasco Gargalo, Δημήτρης Γεωργοπάλης, Τόμεκ Γιοβάνης, Γιώργος Γούσης, Kanellos 
COB, Βάλια Καπάδαη, Λουίζα Καραγεωργίου, Θανάσης Καραμπάλιος, Θωμάς 
Κεφαλάς, Σταύρος Κιουτσούκης, Κώστας Κυριακάκης, Μιχάλης Κουντούρης, Άρης 
Λάμπος, Λέανδρος, Stephen Livanos, Πάνος Μαραγκός, Δημήτρης Μαστώρος, 
Γιώργος Μικάλεφ, Παναγιώτης Μητσομπόνος, Δήμητρα Νικολαΐδη, No Budget Epics, 
Noir Captain, Αλεξία Οθωναίου, Γαβριήλ Παγώνης, Πανάγος, Παναγιώτης Πανταζής, 
Βαγγέλης Παπαβασιλείου, Παύλος Παυλίδης, Θανάσης Πετρόπουλος, Θανάσης 
Πέτρου, Piotr, Kianoush Ramezani, Tjeerd Royaars, Soloup, Στέλλα Στεργίου, Maria 
Stoian, Tasmar, Σάββας «The Pack» Αμπατζίδης, Έφη Θεοδωροπούλου, Αντώνης 
Βαβαγιάννης, Ξανθός Βενιζέλου, Λευτέρης Γιακουμάκης, Γεωργία Ζάχαρη 
 
Πηγή: https://tvxs.gr/news/ellada/bal-toys-x-o-mayros-xartis-tis-xa-alli-mia-apodomisi-
tis-eisaggelikis-protasis 
 

Παράθεμα 21β 
 

 
ΝΕΟΝΑΖΙΣΜΟΣ 
 
Βάλ’ τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας 
 
Μια ιδέα που έγινε καμπάνια, μια καμπάνια που έγινε έκθεση, μια έκθεση που έγινε 
βιβλίο. 
  
Η διαδρομή της καμπάνιας «Βάλ’ τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας» 
είναι μακριά και συναρπαστική. Η αποτύπωσή της σε βιβλίο από τις εκδόσεις «Τόπος» 
σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας περιόδου αγώνα για το βασικό: Να γίνει γνωστή η 
εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής ώστε το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί 
το εύρος της δράσης της. 

 

https://athens-technopolis.gr/index.php/el/neoi-foyrnoi
https://tvxs.gr/news/ellada/bal-toys-x-o-mayros-xartis-tis-xa-alli-mia-apodomisi-tis-eisaggelikis-protasis
https://tvxs.gr/news/ellada/bal-toys-x-o-mayros-xartis-tis-xa-alli-mia-apodomisi-tis-eisaggelikis-protasis
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Η ιδέα που γεννήθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια, πήγασε από μία πολύ 
συγκεκριμένη ανάγκη: Να έρθει στο προσκήνιο η οργανωμένη ρατσιστική βία που 
συνδέεται με τη δικογραφία της Χρυσής Αυγής. Για να γίνει αυτό ορατό και 
συγκεκριμένο, αποφασίσαμε να αποτυπώσουμε τη ρατσιστική βία εκεί ακριβώς όπου 
συμβαίνει: στον δρόμο. Έτσι, τοποθετήσαμε στα σημεία των επιθέσεων 
αυτοκόλλητα με QR Codes με τα οποία ο καθένας να μπορεί να «πλοηγηθεί» με 
το κινητό του στον μαύρο χάρτη της ρατσιστικής βίας. 
 
Αφού εντοπίσαμε, μέσα από τεκμηριωμένες καταγραφές, τα πιο σοβαρά 
περιστατικά, ζητήσαμε από 50 Έλληνες δημιουργούς οπτικής εικόνας να τα 
αποτυπώσουν – ο καθένας με τη δική του προσωπική ματιά. Στη συνέχεια 
τοποθετήσαμε κάθε επίθεση με την αντίστοιχη εικόνα και περιγραφή πάνω στον 
χάρτη της Ελλάδας και την ανεβάσαμε στον ιστότοπο valtousx.gr. Με ένα κλικ 
πάνω στα σημεία του χάρτη, ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται ότι το κάθε τοπωνύμιο 
είναι ένας τόπος αιματηρής επίθεσης – συχνά ατιμώρητης. 
 
Τέλος, ζητήσαμε από ξένους και Έλληνες εικαστικούς καλλιτέχνες να σκιτσάρουν τα 
βασικά πρόσωπα στη δίκη της Χρυσής Αυγής, δίνοντας έτσι ένα συναρπαστικό οπτικό 
υλικό από μια δίκη που μοιάζει αθέατη για τα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ. 
 
Αυτή η πολυδιάστατη και συλλογική προσπάθεια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 
πρωτοβουλίας «Βάλ’ τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας». 
 
Το ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» και η «HumanRights360» με την κομβική 
συνδρομή των εκδόσεων «Τόπος», αποφασίσαμε να εκδώσουμε αυτό το βιβλίο ως μια 
τεκμηρίωση της ιστορίας της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα αλλά και ως μια ελάχιστη 
συμβολή στον πολυετή αγώνα των δικηγόρων της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της 
Χρυσής Αυγής, καθώς όλα τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν σε αυτούς. 
 
Το Λεύκωμα Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας αποτελεί τη συμπύκνωση ενός 
εφιαλτικού χρονικού. Ταυτόχρονα όμως ένα εργαλείο γνώσης, κατανόησης και 
υπέρβασης στα χέρια της κοινωνίας μας. 
 
Η καμπάνια «Βάλ’ τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας» αποτελεί μια 
πρωτοβουλία του ιδρύματος «Ρόζα Λούξεμπουργκ» και της «HumanRights360». 
  
Η έκδοση είναι δίγλωσση, στα ελληνικά και στα αγγλικά. 
  
Σχεδιάζουν οι: 

https://valtousx.gr/
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Δήμητρα Αδαμοπούλου, Τάσος Αναστασίου, Ευάγγελος Ανδρουτσόπουλος, John 
Antono, Aspalax, Μάριος Μπόρας, Γιώργος Μπότσος, Bratimoto, Γιώργος Χαλκιάς, 
Chrispy Sift, Molly Crabapple, Σπύρος Δερβενιώτης, Vasco Gargalo, Δημήτρης 
Γεωργοπάλης, Τόμεκ Γιοβάνης, Γιώργος Γούσης, Kanellos COB, Βάλια Καπάδαη, 
Λουίζα Καραγεωργίου, Θανάσης Καραμπάλιος, Θωμάς Κεφαλάς, Σταύρος 
Κιουτσούκης, Κώστας Κυριακάκης, Μιχάλης Κουντούρης, Άρης Λάμπος, Λέανδρος, 
Stephen Livanos, Πάνος Μαραγκός, Δημήτρης Μαστώρος, Γιώργος Μικάλεφ, 
Παναγιώτης Μητσομπόνος, Δήμητρα Νικολαΐδη, No Budget Epics, Noir Captain, 
Αλεξία Οθωναίου, Γαβριήλ Παγώνης, Πανάγος, Παναγιώτης Πανταζής, Βαγγέλης 
Παπαβασιλείου, Παύλος Παυλίδης, Θανάσης Πετρόπουλος, Θανάσης Πέτρου, Piotr, 
Kianoush Ramezani, Tjeerd Royaars, Soloup, Στέλλα Στεργίου, Maria Stoian, Tasmar, 
Σάββας «The Pack» Αμπατζίδης, Έφη Θεοδωροπούλου, Αντώνης Βαβαγιάννης, 
Ξανθός Βενιζέλου, Λευτέρης Γιακουμάκης, Γεωργία Ζάχαρη 
 
Πηγή: https://rosalux.gr/el/publication/val-toys-h-o-mayros-hartis-tis-ratsistikis-vias  
 
 
 

Παράθεμα 22 
 

Μιγιάτοβιτς: Πιόνια οι πρόσφυγες στο βωμό εθνικών - γεωπολιτικών στόχων 
 
«Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, 
όπου χιλιάδες ευάλωτοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά είναι παγιδευμένοι μεταξύ των 
συνόρων, χωρίς πρόσβαση σε βοήθεια ή τη δυνατότητα να ζητήσουν διεθνή 
προστασία, είναι μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση», αναφέρει σε δήλωσή 
της η επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ντούνια 
Μιγιάτοβιτς και ζητάει επείγουσα δράση για να αποφευχθεί η επιδείνωση της 
κατάστασης. 
 
Η επίτροπος καλεί την Ελλάδα, την Τουρκία και όλα τα κράτη-μέλη που εμπλέκονται 
να εξασφαλίσουν «την άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες, τους 
αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες που έχουν παγιδευτεί στα σύνορα». Ζητάει 
εξάλλου να υπάρξει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών στην κατανομή των 
ευθυνών για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο. 

02.03.2020 

https://rosalux.gr/el/publication/val-toys-h-o-mayros-hartis-tis-ratsistikis-vias
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Η κ. Μιγιάτοβιτς εκφράζει επιπλέον την ανησυχία της για το κλείσιμο των συνοριακών 
σταθμών από την Ελλάδα, για τις απειλές και τα φαινόμενα βίας εναντίον προσφύγων 
και ΜΚΟ, καθώς και για τις ενέργειες της Τουρκίας τις τελευταίες ήμερες, «που 
ενθάρρυναν τους πρόσφυγες να μετακινηθούν στα σύνορα». 
 
Σημειώνει ακόμη ότι «με τα χρόνια οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι 
μετανάστες έχουν χρησιμοποιηθεί ως πιόνια για την επίτευξη των εθνικών ή 
γεωπολιτικών στόχων όλων των εμπλεκόμενων κρατών» και αυτό είναι αντίθετο «με 
την ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τις αξίες που μας ενώνουν». 
 
Πηγή: https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/233437_anthropistiko-drama-sta-synora-i-
eyropi-symparistatai 
 
 

Παράθεμα 23 
 

 

 
Φοίβος Δεληβοριάς: «Χυδαίο να βαφτίζουμε τους δυστυχισμένους αμάχους 
"ασύμμετρη απειλή"» 

EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ  

 

https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/233437_anthropistiko-drama-sta-synora-i-eyropi-symparistatai
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/233437_anthropistiko-drama-sta-synora-i-eyropi-symparistatai
https://www.documentonews.gr/
https://www.documentonews.gr/
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Newsroom 
 
Δημοσίευση: 7.03.2020 | 18:51 
 
Ανανέωση: 7.03.2020 | 19:01 
 
Mε αφορμή τα τραγικά γεγονότα στη Λέσβο και τον Έβρο, ο Φοίβος Δεληβοριάς 
δήλωσε ότι ενώνει τη φωνή του με τους χιλιάδες ανήσυχους συμπολίτες του, 
προσθέτοντας ότι «η φωνή μας μπορεί να σκεπάζεται, να συκοφαντείται και να 
απομονώνεται, έχει όμως διάρκεια και θα επικρατήσει της κραυγής». 
 
Ο καλλιτέχνης που δεν διστάζει να εκφέρει γνώμη για τα κοινωνικά και πολιτικά 
δρώμενα στη χώρα, δήλωσε στο tvxs.gr: 
 
«Μόλις χρηματοδοτηθήκαμε αδρά για να γίνουμε για πάντα η aspida, ο μικρονοϊκός 
bodyguard μιας Ευρώπης που ενώ παίζει τα παιχνίδια της με τον κάθε Ερντογάν, δεν 
θέλει να αναλάβει τις κοινωνικές συνέπειες αυτών των σκληρών παιχνιδιών. 
 
Κρίμα που είμαστε απόλυτα ανίκανοι να ορθώσουμε ανάστημα σε αυτή την υποκρισία. 
Χυδαίο επίσης το να βαφτίζουμε αυτή την ταπεινωτική ήττα Έπος. Και τους 
δυστυχισμένους αμάχους "ασύμμετρη απειλή". 
 
Ελπίζω πραγματικά να μη φτάσουμε σε ασυμμάζευτα εγκλήματα κατά αμάχων. Ας 
σκεφτούν τι φρικιαστικές συνέπειες θα έχει κάτι τέτοιο όσοι δημαγωγούν και 
ηρωολογούν από θέσεις ευθύνης, πολιτικοί ή δημοσιογράφοι. 

https://www.documentonews.gr/author/newsroom
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/foibos-deliborias-sto-tvxsgr-den-blepo-kanena-epos-piso-apo-aytin-tin-tragodia
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Το αυγό του φιδιού να μείνει για πάντα στο σκοτάδι του. Όταν το αφήσεις να βγει 
δίνοντάς του «λογικά» επιχειρήματα, καταστρέφεις τους νέους, τον πολιτισμό, τη 
σκέψη, τη χώρα σου. Αυτό το έχει δείξει δεκάδες φορές η Ιστορία. 
 
Ενώνω τη φωνή μου με τους χιλιάδες ανήσυχους συμπολίτες μου. Η φωνή μας μπορεί 
να σκεπάζεται, να συκοφαντείται και να απομονώνεται, έχει όμως διάρκεια και θα 
επικρατήσει της κραυγής. 
 
Πηγή: https://www.documentonews.gr/article/foibos-delhborias-xydaio-na-baftizoyme-
toys-dystyxismenoys-amaxoys-asymmetrh-apeilh 
 
 

Παράθεμα 24 
 

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τους νεοναζί σε Έβρο και νησιά 
 

 
 
10.03.2020, 18:37 
 
Μαρία Δήμα 
 
Την   παρέμβαση   του   Εισαγγελέα   του  Αρείου  Πάγου  Βασίλη  Πλιώτα  προκάλεσαν  

10.03.2020, 18:37 

https://www.documentonews.gr/article/foibos-delhborias-xydaio-na-baftizoyme-toys-dystyxismenoys-amaxoys-asymmetrh-apeilh
https://www.documentonews.gr/article/foibos-delhborias-xydaio-na-baftizoyme-toys-dystyxismenoys-amaxoys-asymmetrh-apeilh
https://www.efsyn.gr/authors/maria-dima
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δημοσιεύματα του Τύπου τα οποία αποκαλύπτουν την έλευση Γερμανών νεοναζί στον 
Έβρο και τα νησιά αλλά κάνουν λόγο και για τη φωτιά που ξέσπασε σε ημερήσια δομή 
προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο. 
 
Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της χώρας με παραγγελία του προς τους κατά 
τόπους αρμόδιους εισαγγελείς ζητεί την διενέργεια έρευνας προκειμένου να 
διαπιστωθεί η βασιμότητα των όσων καταγγέλλονται στα δημοσιεύματα και να 
προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων 
αυτών. 
 
Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα στα δημοσιεύματα φασίστες έχουν κάνει την 
παρουσία τους τόσο στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στον Έβρο, παίζοντας το ρόλο 
της άτυπης «πολιτοφυλακής» κυνηγώντας μετανάστες, αλληλέγγυους, μέλη ΜΚΟ 
ακόμα και ρεπόρτερ. 
 
Παράλληλα, η παρέμβαση Πλιώτα αφορά και τα δημοσιεύματα για τη φωτιά που 
ξέσπασε στην ημερήσια δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών One Happy 
Family στη Λέσβο, που προσφέρει υπηρεσίες στους πρόσφυγες και βρίσκεται στον 
λόφο απέναντι από τον καταυλισμό στο Καρά Τεπέ στη Λέσβο. 
 
Πηγή: https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiosyni/234599_parembasi-toy-areioy-pagoy-gia-
toys-neonazi-se-ebro-kai-nisia 

 
 

Παράθεμα 25 
 
Από neolaia.gr Team • 21 Μαρτίου 2020  
 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού 2020: Η ημέρα που εξαλείφουμε τις 
φυλετικές διακρίσεις 
  

https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiosyni/234599_parembasi-toy-areioy-pagoy-gia-toys-neonazi-se-ebro-kai-nisia
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiosyni/234599_parembasi-toy-areioy-pagoy-gia-toys-neonazi-se-ebro-kai-nisia
https://www.neolaia.gr/author/neolaiagr-team/
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Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού 2020 είναι στις 21 Μαρτίου και ο ΟΗΕ μας 
καλεί να ενώσουμε τις φωνές μας για τα θύματα της ξενοφοβίας.  
 
Αφού «μένουμε σπίτι», είναι καιρός να μαθαίνουμε και διάφορα πράγματα. Σήμερα, 
21 Μαρτίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσιμού 2020. Μία ημέρα που 
είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η περίοδος που ζούμε είναι αρκετά δύσκολη και οι 
φυλετικές διακρίσεις έχουν αρχίσει να βγαίνουν και πάλι στο προσκήνιο. 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε το 1966 από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε ανάμνηση ενός τραγικού συμβάντος, που 
συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη. 
 
Έξι χρόνια πριν, στις 21 Μαρτίου του 1960, η αστυνομία της ρατσιστικής Νοτίου 
Αφρικής πυροβόλησε εν ψυχρώ κατά μιας διαδήλωσης φοιτητών στην πόλη 
Σάρπβιλ. Αυτή η πράξη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 70 άνθρωποι. 
Οι νεαροί διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά των νόμων του 
Απαρτχάιντ, που είχε επιβάλλει το τότε καθεστώς της λευκής μειοψηφίας στη 
χώρα, εφαρμόζοντας τη θεωρία της ανισότητας ανάμεσα στις φυλές. 
 
Ο ΟΗΕ, για την ημέρα αυτή, μας καλεί να ενώσουμε τις φωνές μας για τα θύματα του 
ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας. Να 
γίνουμε όλοι ένα και να συμπορευτούμε όλοι μαζί στον πλανήτη αυτόν! 
 
Δες ακόμα: Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας: Σοβαρή ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά προσφύγων και εργαζομένων 
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ 
 
Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων 
 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού 
 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού 2020 
 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού 2020 πότε είναι 
 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού 21 Μαρτίου 
 
Ρατσισμός 
 
φυλετικές διακρίσεις 
 
Πηγή: https://www.neolaia.gr/2020/03/21/pagkosmia-imera-kata-tou-ratsismou-2020/ 

https://www.neolaia.gr/tag/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-2020
https://www.neolaia.gr/2020/03/06/diktio-katagrafis-ratsistikis-vias-anisixia-gia-epitheseis-kata-prosfigon/
https://www.neolaia.gr/2020/03/06/diktio-katagrafis-ratsistikis-vias-anisixia-gia-epitheseis-kata-prosfigon/
https://www.neolaia.gr/tag/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86/
https://www.neolaia.gr/tag/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d/
https://www.neolaia.gr/tag/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-2020/
https://www.neolaia.gr/tag/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-2020-%cf%80/
https://www.neolaia.gr/tag/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-21-%ce%bc%ce%b1/
https://www.neolaia.gr/tag/%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
https://www.neolaia.gr/tag/%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://www.neolaia.gr/2020/03/21/pagkosmia-imera-kata-tou-ratsismou-2020/
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Παράθεμα 26 
 

 
Ετοιμάζουν βίαιο πογκρόμ κατά προσφύγων και μεταναστών στα Σφαγεία Ρόδου 
 
efsyn.gr 
 
Βίαιο πογκρόμ κατά προσφύγων και μεταναστών στη Ρόδο στην περιοχή των 
Σφαγείων φαίνεται ότι σχεδιάζουν ρατσιστικές ομάδες εφόδου που 
δραστηριοποιούνται στο νησί, εκμεταλλευόμενες τα μέτρα περιορισμού της 
κυκλοφορίας και την κρίση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού για να φέρουν σε πέρας 
τα βίαια ρατσιστικά τους σχέδια. 
 
Στην καταγγελία των σχεδίων αυτών προχώρησαν οι Ομάδες Αλληλεγγύης στα Νησιά 
της Δωδεκανήσου, με ανακοίνωσή τους στην οποία καλούν τις τοπικές αρχές να 
παρέμβουν για να σταματήσουν τα χειρότερα. 
 

 

28.03.2020, 23:06 
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«Με μηνύματά τους στα κοινωνικά δίκτυα, οι φασίστες, χωρίς κανένα δισταγμό, 
μιλούν ακόμη και για πλαστικές και μολυβένιες σφαίρες, εκτοξεύουν απειλές, 
καλλιεργούν κλίμα μισαλλοδοξίας κι ετοιμάζουν επίθεση», αναφέρει η καταγγελία 
των Ομάδων Αλληλεγγύης. 
 
Όπως είναι εμφανές σε αναρτήσεις και σχόλια που δημοσιοποιεί η «Εφ.Συν.» (τα 
πλήρη διαδικτυακά ονόματα βρίσκονται στη διάθεση της εφημερίδας), γίνεται 
έκκληση για μαζική παρουσία  και  χρήση  σφαιρών  πλαστικών  και  μολυβένιων,  και  
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καλλιεργείται κλίμα πογκρόμ υπό το πρόσχημα υποτιθέμενης αντεπίθεσης. 
 
Το τελευταίο διάστημα σημειώνεται επαναδραστηριοποίηση ρατσιστικών ομάδων 
εφόδου στο νησί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, την Τρίτη, 17 Μαρτίου, Παλαιστίνιος 
που διαμένει στα Σφαγεία δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από πέντε άτομα που επέβαιναν 
σε αυτοκίνητο, την ώρα που πήγαινε σε περίπτερο. 
 
Η εξέτασή του την επομένη στο νοσοκομείο έδειξε ελαφρά τραύματα. Ύστερα από 
καταγγελία του, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου προχώρησε στην προσαγωγή και 
εξέταση δέκα ατόμων και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων κατοίκων του 
νησιού, ηλικίας 21, 22, 29 και 33, για σωματική βλάβη με ρατσιστικό χαρακτήρα. 
Εξαιτίας της παρέλευσης του αυτόφωρου αφέθηκαν ελεύθεροι. 
 
Ακολουθεί η καταγγελία των Ομάδων Αλληλεγγύης: 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Σάββατο, 28 Μαρτίου, 2020 
 
Την ώρα που όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κατάσταση εγκλεισμού λόγω της 
πανδημίας, την ώρα που ο φόβος για πιθανή ανεξέλεγκτη διασπορά και η κοινωνική 
ευθύνη κρατούν τον κόσμο της αλληλεγγύης ανίκανο να αντιδράσει, οι φασίστες 
ετοιμάζουν ψυχολογία πογκρόμ στα Σφαγεία της Ρόδου, κατά των λίγων προσφύγων 
που στεγάζονται εκεί. 
 
Οι πρόσφυγες, παντού όπως και στη Ρόδο, στοιβαγμένοι σε χώρους ακατάλληλους, 
χωρίς στοιχειώδη μέσα υγιεινής, βρίσκονται αντιμέτωποι με την πανδημία και 
θρασύδειλους τραμπούκους. 
 
Με μηνύματά τους στα κοινωνικά δίκτυα, οι φασίστες, χωρίς κανένα δισταγμό, μιλούν 
ακόμη και για πλαστικές και μολυβένιες σφαίρες, εκτοξεύουν απειλές, καλλιεργούν 
κλίμα μισαλλοδοξίας κι ετοιμάζουν επίθεση. 
 
Καταγγέλλουμε : 
 
1. Τους γράφοντες και όσους συνεπικουρούν για προετοιμασία φασιστικού πογκρόμ. 
 
2. Την ανευθυνότητά των ανεγκέφαλων φασιστών, προκειμένου να εκτονώσουν το 
ρατσιστικό μένος τους, να προκαλέσουν μεγαλύτερα ακόμη προβλήματα στη δημόσια 
υγεία με διασπορά της πανδημίας. 
 
Καλούμε τις τοπικές Αρχές και την Αστυνομία να παρέμβουν πριν είναι αργά. 
 
Πηγή: https://www.efsyn.gr/node/237016 

https://www.efsyn.gr/node/237016
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Παράθεμα 27 
 

 
ΑΡΧΙΚΗ 
 
ΚΟΣΜΟΣ 
 
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ:ΓΑΛΛΙΑ – ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: Η «ΣΥΓΓΝΩΜΗ» ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΔΟΚΙΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ (VIDEO) 
 

 
Γαλλία - κορονοϊός: Η «συγγνώμη» του γιατρού που πρότεινε δοκιμή θεραπείας 
στην Αφρική (Video) 
 
Newsroom 
 
Δημοσίευση: 3.04.2020 | 21:10, Ανανέωση: 3.04.2020 | 21:27 
 
Έπειτα από εκατοντάδες χιλιάδες σχόλια αγανάκτησης και παγκόσμια κατακραυγή, ο 
Ζαν Πολ Μιρά, διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου Cochin, απολογήθηκε για τα 
όσα είχε αναφέρει on air σε συζήτηση με τον διευθυντή Ερευνών του ΕΣΥ της 
Γαλλίας, προτείνοντας δοκιμή θεραπείας για τον Covid-19 στην Αφρική. 

 

 

https://www.documentonews.gr/
https://www.documentonews.gr/
https://www.documentonews.gr/category/kosmos
https://www.documentonews.gr/author/newsroom
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Μέσω ανακοίνωσης, το δίκτυο νοσοκομείων του Παρισιού στο οποίο εργάζεται ο Ζαν 
Πολ Μιρά, ανέφερε πως ο γιατρός είπε: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από εκείνους που 
πληγώθηκαν, σοκαρίστηκαν και ένιωσαν προσβεβλημένοι από τα σχόλια που αδέξια 
έκανα στο LCI αυτήν την εβδομάδα». Ο συνολιητής του, Καμίλ Λοχτ δεν έχει προς το 
παρόν σχολιάσει σχετικά. Πάντως, το Inserm ανέφερε στο Twitter ότι το βίντεο της 
συνομιλίας παρερμηνεύτηκε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες και σημείωσε ότι 
το εμβόλιο δοκιμάζεται επί του παρόντος μονάχα στην Ευρώπη και την Αυστραλία. 
 
Για τις προκλητικές δηλώσεις του Μιρά είχαν τοποθετηθεί στα social media χιλιάδες 
Αφρικανοί (και όχι μόνο), με τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, Σαμουέλ Ετό και 
Ντιντιέ Ντρογκμπά να βρίσκονται μεταξύ εκείνων που εξοργίστηκαν από όλα όσα 
ειπώθηκαν στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI την Τετάρτη. 
 
Η πρόταση που προκάλεσε σάλο 
 
Ο διευθυντής ερευνών Καμίλ Λοχτ συζητούσε το θέμα του εμβολίου BCG για τη 
φυματίωση, που δοκιμάζεται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αυστραλία 
εναντίον του νέου κορονοϊού. Ο Μιρά ρώτησε: «Εάν θα μπορούσα να γίνω 
προκλητικός, δεν θα έπρεπε να κάνουμε αυτήν τη μελέτη στην Αφρική, όπου δεν 
υπάρχουν μάσκες, αγωγή ή μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως γίνεται κάπως έτσι, 
παρεμπιπτόντως, σε ορισμένες έρευνες για το AIDS ή με τις ιερόδουλες;». 
 
«Δοκιμάζουμε πράγματα, διότι γνωρίζουμε ότι είναι εκτεθειμένοι σε μεγάλο βαθμό 
και δεν προστατεύουν τους εαυτούς τους». 
 
Ο Καμίλ Λοχτ, ο διευθυντής ερευνών του Inserm, απάντησε: «Έχετε δίκιο. Και 
παρεμπιπτόντως, βρισκόμαστε στη διαδικασία να σκεφτούμε, παράλληλα, μια έρευνα 
στην Αφρική... Αυτό δεν μας αποτρέπει, παράλληλα, από το σκεφτόμαστε για μια έρευνα 
στην Ευρώπη και την Αυστραλία». 
 
Οργή και αγανάκτηση στα social media 
 
«Η Αφρική δεν είναι εργαστήριο δοκιμών» έγραψε στο Twitter ο Ντιντιέ Ντρογκμπά. 
«Θα ήθελα να καταδικάσω απερίφραστα αυτές τις ταπεινωτικές, ψευδείς και κυρίως 
βαθιά ρατσιστικές δηλώσεις». 
 
Δικηγορικός σύλλογος από το Μαρόκο έκανε, επίσης, γνωστό ότι θα προσφύγει στη 
δικαιοσύνη και θα μηνύσει τον Μιρά για ρατσιστική δυσφήμηση. 
 
Πηγή: https://www.documentonews.gr/article/gallia-koronoios-h-syggnwmh-toy-
giatroy-poy-proteine-dokimh-therapeias-sthn-afrikh-video  

https://www.documentonews.gr/article/gallia-koronoios-h-syggnwmh-toy-giatroy-poy-proteine-dokimh-therapeias-sthn-afrikh-video
https://www.documentonews.gr/article/gallia-koronoios-h-syggnwmh-toy-giatroy-poy-proteine-dokimh-therapeias-sthn-afrikh-video
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Παράθεμα 28 
 

 
Χυδαία ρατσιστική επίθεση: Άνδρας υποχρεώνει μουσουλμάνο να κάνει τον 
σταυρό του (video) 
 
Newsroom 
 
Δημοσίευση:18.04.2020 | 20:11, Ανανέωση: 18.04.2020 | 20:43 
 
Μόνο αηδία μπορεί να προκαλέσει το βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο 
διαδίκτυο και δείχνει έναν γεροδεμένο άνδρα να έχει υποχρεώνει έναν νεαρό αλλοδαπό 
να κάνει τον σταυρό του και να προσευχηθεί στον «Χριστούλη» και την «Παναγία» 
κοιτώντας μια εκκλησία. 
 
Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ημερομηνία 
λήψης του, ένας άνδρας που μάλλον έχει το θράσος να αυτοχαρακτηρίζεται και 
χριστιανός υποχρεώνει με τη βία τον αλλοδαπό να κάνει τον σταυρό του και του 
υποδεικνύει τα λόγια που θα πρέπει να πει έστω και με σπαστά ελληνικά. 
 
Είναι χαρακτηριστικός ο τρόμος που απεικονίζεται στο βλέμμα του νεαρού αλλοδαπού 
ενώ ταυτόχρονα ένας άλλος άνδρας καταγράφει την... «ομολογία πίστεως» με το 
κινητό του. 
 
Μάλιστα, ο «σπουδαίος αγωνιστής της πίστεως», καθώς η δίψα του να σκορπίσει τον 
φόβο δεν έσβησε με τη μία, βάζει τον νεαρό να τα ξαναπει. «Αν ξαναπεις Αλλάχ θα σε 
γαμήσω», τού λέει στη δεύτερη προσπάθεια. 
 
Τονίζουμε πάντως για μια ακόμη φορά ότι η ημερομηνία λήψης του βίντεο δεν είναι 
γνωστή, ωστόσο κυκλοφόρησε στα social media τις τελευταίες ώρες. Ο 
«πρωταγωνιστής» φορά μπουφάν με το λογότυπο του ΠΑΟΚ και σύμφωνα με 
αρκετούς χρήστες είναι γνωστός οπαδός της ομάδας. Το περιστατικό φέρεται να 
συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο φαίνεται η ταμπέλα του καφενείου «Οι 
Δίδυμες», το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο γήπεδο της Τούμπας ενώ απέναντι από 
το καφενείο υπάρχει η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. 
 
Δείτε το σχετικό βίντεο από: 
 
Πηγή: https://www.documentonews.gr/article/xydaia-ratsistikh-epithesh-andras-
ypoxrewnei-moysoylmano-na-kanei-ton-stayro-toy-video 
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κόρη μου,  Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 1988 
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ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: Α2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1δ. Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα 
του διδακτικού έτους 2019 – 2020 με τίτλο: «Θεανθρώπινη 

Επανάσταση: Βιετνάμ – Η Δίκη των Φακέλων» 
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            Στην Επανάσταση της Ανάστασης…  
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Η Ομάδα Θεατροϊστορείν θεανθρωπιστί 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

Κατσάνος Ιάσων (Συντονιστής) 
Ευσταθίου Ιωάννης Μάριος 
Καραγιαλάννη Σοφία 
Κατσαρού Μαρκέλλα Τσαμπίκα 
Καραγκιόζογλου Ελευθέριος 

Καλογιάννης Δημήτριος (Συντονιστής) 
Θανασούλια Σοφία Μαρία 
Θανασούλιας Κωνσταντίνος 
Καλαντζής Κωνσταντίνος  
Καράμπελα Χαρίσια 
Καρδερίνη Αικατερίνη 

Κάνης Στυλιανός (Συντονιστής) 
Θαναηλάκης Γεώργιος 
Κανελλόπουλος Θεοδόσιος Παναγιώτης  
Κίσσας Βασίλειος 
Κολλιοπούλου Χριστίνα 

Θεοδώρου Μαρία Ρουμπίνη (Συντονίστρια) 
Ζαντιώτη Μαρία 
Ζαρκάδα Ειρήνη 
Καραπατάκης Βασίλειος 
Κίντζιος Ιωάννης 

Η καθηγήτρια 

Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 

Μέλη της Ομάδας 

«Μωβ ρόδα» 
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Η Μεθοδολογία σε 12 απλά βήματα 

1. Συλλογή υλικού από το διαδίκτυο σχετικού με το θέμα από 
τις Ομάδες. 

2. Ταξινόμηση του υλικού με βάση τα υποθέματα και τις 
οπτικές του θέματος. 

3. Ανάγνωση του θεατρικού κειμένου και του βιβλίου / 
ημερολογίου για το Βιετνάμ. 

4. Επιλογή των κατάλληλων προς διασκευή στοιχείων από τις 
υπόλοιπες πηγές. 

5. Σχεδιασμός από την Ολομέλεια των αξόνων της θεατρικής 
διασκευής. 

6. Πρώτο κείμενο της θεατρικής διασκευής. 

7. Οριστικοποίηση του κειμένου της θεατρικής διασκευής.΄ 

8. Δημιουργία των εκοσιοκτώ (28) σχετικών με την Πρόταση 
Παρουσίαση διαφανειών Power Point. 

9. Δημιουργία Προγράμματος – Τεχνήματος της 1δ Ερευνητι-
κής Δημιουργικής Δραστηριότητας. 

10. Σύνθεση από τις Ομάδες του παραδοτέου. 

11. Συγγραφή της 1δ Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριό-
τητας. 

12. Πρόταση Παρουσίασης της θεατρικής διασκευής από τα 
μέλη της Ομάδας «Μωβ ρόδα». 
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3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: Α2 

ΒΙΕΤΝΑΜ – Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Πρόταση Παρουσίασης της 1δ Ερευνητικής Δημιουργικής 

Δραστηριότητας 2019 – 2020 
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Η Πρόταση Παρουσίασής μας με τίτλο: «Βιετνάμ – Η Δίκη 
των Φακέλων» 

 
Η Ομάδα «Θεατροϊστορείν Θεανθρωπιστί» διασκεύασε σε μια 
πρωτότυπη θεατρική σύνθεση αποσπάσματα από το ημερολό-
γιο της Οριάνας Φαλάτσι στο «Βιετνάμ», το Θεατρικό Έργο 
του Daniel Berrigan «Η Δίκη των Φακέλων», αγιογραφικά και 
Πατερικά χωρία και ποιητικούς στίχους και τα συμπεριέλαβε 
στην πρόταση Παρουσίασης της 1δ Ερευνητικής Δημιουργι-
κής Δραστηριότητας 2019 – 2020. 

Γιατί το Θέατρο γράφει και Θεανθρωποϊστορία. 

Η Πρόταση Παρουσίασης περιλαμβάνει και την ακόλουθη 
διανομή ρόλων στα μέλη της Ομάδας «Μωβ Ρόδα»: 

Κατσάνος Ιάσων (Πρόεδρος) 

Καραγιαλάνη Σοφία (Οριάνα Φαλάτσι) 

Ευσταθίου Ιωάννης Μάριος, Κατσαρού Μαρκέλλα Τσαμπίκα, 
Καραγκιόζογλου Ελευθέριος (οι μάρτυρες Βαρνάρντο Σίμπσον, 
Ντο Τι Τσουκ, Ρον Ράιντενχουρ) 

Θανασούλιας Κωνσταντίνος (Father Philippe Berrigan) 

Καλογιάννης Δημήτριος (Father Daniel Berrigan) 

Θεοδώρου Μαρία Ρουμπίνη (Μαίρη Μούλαν) 

Καρδερίνη Αικατερίνη (Δημόσια Κατήγορος) 

Θανασούλια Σοφία Μαρία (Συνήγορος) 

Καλαντζής Κωνσταντίνος (Διευθυντής της Αστυνομίας) 

Στο ρόλο των ενόρκων – αφηγητών/-τριών οι μαθητές/-τριες: 
Κάνης Στυλιανός,  Κολλιοπούλου Χριστίνα,  Κίσσας Βασίλειος, 
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Θαναηλάκης Γεώργιος, Κανελλόπουλος Θεοδόσιος Παναγιώ-
της, Καράμπελα Χαρίσια, Ζαντιώτη Μαρία, Καραπατάκης 
Βασίλειος, Ζαρκάδα Ειρήνη, Κίντζιος Ιωάννης. 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 

http://www.diakonima.gr/wp-
content/uploads/2014/03/23m-

Dimitrios-Georgios.jpg 

 
 

Η πρόταση Παρουσίασης συμπεριλαμβάνει την προβολή των 
εικοσιοκτώ (28) σχετικών με το θεατρικό διαφανειών power point 
(σελ. 529-542), καθώς και τη μουσική επένδυση του θεατρικού από 
«τα κατά Ματθαίον Πάθη» του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ από το link 
https://www.youtube.com/watch?v=LLffVjYun6E. 

http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2014/03/23m-Dimitrios-Georgios.jpg
http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2014/03/23m-Dimitrios-Georgios.jpg
http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2014/03/23m-Dimitrios-Georgios.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LLffVjYun6E
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Λίγα λόγια για την θεατρική Διασκευή 

«Το θεατρικό έργο «Η δίκη των Φακέλων, του ακτιβιστή 
καθολικού ιερέα father Daniel Berrigan, βασίζεται σε 
πραγματικά γεγονότα. 

Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία, μια αληθινή δίκη, που 
έγινε το 1968, στην Αμερική. Είναι η ιστορία εννέα 
ανθρώπων, εννέα Αμερικανών, που οι περισσότεροι, αν όχι 
όλοι, είχανε δουλέψει στο εξωτερικό. Εκεί, με αυτά που είδαν 
με την εξωτερική πολιτική της χώρας τους αγανάκτησαν, 
επαναστάτησαν, και γύρισαν στον τόπο τους ν’ αγωνιστούν 
για αυτή τη φοβερή εξωτερική πολιτική της πατρίδας τους. 
Συνελήφθησαν και δικάστηκαν επειδή έκαψαν τους 
στρατολογικούς φακέλους των παιδιών, των στρατιωτών που 
θα πηγαίνανε στο Βιετνάμ... » 

Το έργο παίχτηκε στο Σινεάκ τη θεατρική σεζόν 1974 – 75 
από τον θίασο του Αλέκου Αλεξανδράκη και της Νόνικας 
Γαληνέα, πλαισιωμένων από ένα επιτελείο κορυφαίων 
συνεργατών. 

Η Οριάνα Φαλάτσι ήταν Ιταλίδα δημοσιογράφος, πολεμική 
ανταποκρίτρια και συγγραφέας. Ενεργή στις πολιτικές 
εξελίξεις σε όλη την διάρκεια της ζωής της, κάλυψε τους 
περισσότερους πολέμους της δεκαετίας του 1970 αλλά και τις 
επαναστάσεις της εποχής της. 
 
 
Πηγή 1: https://nonikagalinea.gr/η-δίκη-των-φακέλλων/  
Πηγή 2:. Οριάνα Φαλάτσι ένα όνομα μια ιστορία… | SkalaTimes News ...  

https://nonikagalinea.gr/η-δίκη-των-φακέλλων/
https://www.skalatimes.com/2018/09/15/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
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Η Διασκευή – Πρόταση Παρουσίασης «Βιετνάμ – Η Δίκη Φακέλων» 

Σκηνή 1  

1η διαφάνεια 

Πρόσωπα: Πρόεδρος, Οριάνα Φαλάτσι, Αφηγητής. 

Σκηνικό: Αίθουσα Δικαστηρίου. 

Πρόεδρος: Άρχεται η Συνεδρίαση. Το λόγο έχει η μάρτυρας Οριάνα 
Φαλάτσι. Το χέρι σας στο Ευαγγέλιο. Ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια; 
Οριάνα Φαλάτσι: Ορκίζομαι!  
Πρόεδρος: Πώς βρεθήκατε στο Βιετνάμ κυρία Φαλάτσι; 2η διαφάνεια 
Οριάνα Φαλάτσι: Γινόταν πόλεμος στο Βιετνάμ κι εγώ, ως δημοσι-
ογράφος, έπρεπε να περάσω και από ’κει, είτε γιατί θα μ’ έστελναν είτε 
γιατί θα το ζητούσα η ίδια. Το ζήτησα η ίδια, για να δώσω στον εαυτό μου 
την απάντηση που δεν μπόρεσα να δώσω στο ερώτημα της 
Ελιζαμπέττας… 
Πρόεδρος: Ποια είναι η Ελιζαμπέττα; Και σε ποιο ερώτημα ψάχνατε 
απάντηση;  
Οριάνα Φαλάτσι: Το θυμάμαι σαν να τό ’ζησα χτες… μπήκε με μικρά 
διστακτικά βήματα, με τη φρονιμάδα που διακρίνει τα παιδιά όταν κάτι 
θέλουν ν’ αποκτήσουν. Ακούμπησε σε μια βαλίτσα και βάλθηκε να με 
κοιτάζει προσεκτικά, κουνώντας μπρος πίσω το ένα της πόδι. Έξω οργίαζε 
ο Νοέμβριος, κι ο χειμωνιάτικος αγέρας ξεπάγιαζε τα δάση της Τοσκάνης. 
–«Φεύγεις στ’ αλήθεια»;   
–«Ναι, Ελιζαμπέτα».  
–«Τότε θα μείνω να κοιμηθώ μαζί σου».  
Της έδωσα την άδεια κι εκείνη έτρεξε να φέρει την πιτζάμα της και το 
βιβλίο της «η ζωή των φυτών», κι ύστερα κούρνιασε δίπλα μου στο 
κρεββάτι, μικροσκοπική, ανυπεράσπιστη κι ευτυχισμένη. 3η διαφάνεια 
Σε λίγους μήνες θα έκλεινε τα πέντε. Κρατώντας την στην αγκαλιά μου, 
άρχισα να της διαβάζω το βιβλίο της, όταν ξαφνικά στήλωσε τα μάτια της 
στα δικά μου και ρώτησε:   
–«Η ζωή, τι είναι»;  
Δεν τα καταφέρνω καλά με  τα  παιδιά.  Με  δυσκολεύει,  ξέρετε,  ο  τρόπος 
που εκφράζονται, η περιέργειά τους. Της απάντησα ανόητα, χωρίς καν  να 
λύσω την απορία της. 
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–«Η ζωή είναι το διάστημα ανάμεσα στη στιγμή που γεννιόμαστε και στη 
στιγμή που πεθαίνουμε».  
– «Αυτό μόνο»;  
–«Ναι, Ελιζαμπέττα. Αυτό μόνο».  
Αφηγητής: «Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον 
κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει; Δεν 
χρησιμεύει πια σε τίποτε· το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι 
άνθρωποι. Εσείς είστε το φως για τον κόσμο· μια πόλη χτισμένη ψηλά στο 
βουνό, δεν μπορεί να κρυφτεί».[1]   
Οριάνα Φαλάτσι: –«Κι ο θάνατος τι είναι»;  
–«Ο θάνατος είναι όταν όλα τελειώνουν κι εμείς δεν υπάρχουμε πια».  
–«Όπως όταν έρχεται ο χειμώνας και το δέντρο ξεραίνεται»;   
–«Ναι, κάπως έτσι». 4η διαφάνεια  
–«Όμως το δέντρο δεν παύει να υπάρχει. Ψέματα; Έρχεται η άνοιξη κι 
αυτό ξαναγεννιέται… έτσι δεν είναι»;  
–«Με τους ανθρώπους είναι διαφορετικά, Ελιζαμπέττα. Όποιος πεθαίνει 
φεύγει για πάντα και δεν ξαναγεννιέται ποτέ πια».  
–«Το ίδιο κι η γυναίκα; Και το παιδί ακόμα»;  
–«Κι η γυναίκα και το παιδί ακόμα».  
–«Αδύνατο»!  
–«Κι όμως είναι αλήθεια, αδελφούλα!»  
–«Είναι άδικο»!  
–«Το ξέρω. Κοιμήσου».  
–«Καλά, θα κοιμηθώ, αλλά δεν πιστεύω αυτά που λες. Εγώ πιστεύω ότι 
όταν πεθάνει κάποιος, γίνεται όπως και με τα δέντρα, που ξεραίνονται τον 
χειμώνα κι ανασταίνονται την Άνοιξη. Κάτι άλλο πρέπει να είναι η ζωή».  
–«Είναι και κάτι άλλο. Αν κοιμηθείς θα στο διηγηθώ».   
–«Πότε»;  
–«Αύριο, Ελιζαμπέττα».  
Την άλλη μέρα έφυγα για το Βιετνάμ… Κύριε Πρόεδρε, ζητώ να μου 
επιτραπεί να συνεχίσω την κατάθεσή μου πριν το πέρας της σημερινής 
διαδικασίας.  
Πρόεδρος: Το αίτημά σας γίνεται δεκτό!  

 
ΣΚΟΤΑΔΙ 
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Σκηνή 2 

Πρόσωπα: Πρόεδρος, Βαρνάρντο Σίμπσον, Ντο Τι Τσουκ, Ρον 
Ράιντενχουρ, Αφηγητής, Αφηγήτρια.  

Σκηνικό: Αίθουσα Δικαστηρίου 

Πρόεδρος: --Συνεχίζουμε με τους μάρτυρες… Να προσέλθει ο μάρτυρας 
Βαρνάρντο Σίμπσον. Το χέρι σας στο Ευαγγέλιο. Ορκίζεστε να πείτε την 
αλήθεια;  
Βαρνάρντο Σίμπσον: Ορκίζομαι.  
Πρόεδρος: Ορίστε λοιπόν…   
Βαρνάρντο Σίμπσον: Όσοι πάτησαν το πόδι τους στο χωριό είχαν 
αποφασίσει να σκοτώσουν. Η διαταγή ήταν ρητή: να καταστρέψουν το 
Μάυ Λάι, ώσπου να μην απομείνει κότα, ώσπου να εξαφανιστεί κάθε 
σημείο ζωής. Για μας, φυσικά, αυτοί δεν ήταν άνθρωποι κανονικοί: ήταν 
βιετκόνγκ ή φίλοι των βιετκόνγκ.  
Αφηγήτρια: «Είστε, λοιπόν, όλοι παιδιά του Θεού […] Δεν υπάρχει πια 
Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν 
υπάρχει άντρας και γυναίκα· όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού 
Χριστό».[2] 5η διαφάνεια   
Βαρνάρντο Σίμπσον: Όταν έφτασα, είδα μια γυναίκα μαζί με έναν άντρα 
κι ένα παιδί που, τρέχοντας, προσπαθούσαν να ξεφύγουν, να σωθούν, σε 
μια καλύβα. Τους φώναξα στη γλώσσα τους να σταματήσουν, μα δεν 
σταμάτησαν. Η διαταγή όμως έλεγε να πυροβολήσω και πυροβόλησα. 
Ναι, αυτό ακριβώς έκανα: πυροβόλησα. Τους σκότωσα και τους τρεις. Και 
τη γυναίκα και το παιδάκι. Το παιδί δεν ήταν πάνω από δύο χρονών. 
Ήμουν στρατιώτης στο Λόχο Τσάρλυ. 6η διαφάνεια  
Πρόεδρος: Να προσέλθει η μάρτυρας Ντο Τι Τσουκ. Το χέρι σας στο 
Ευαγγέλιο. Ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια;  
Ντο Τι Τσουκ: Ορκίζομαι.   
Πρόεδρος: Σας ακούμε.  
Ντο Τι Τσουκ: Στη θύμησή μου έμειναν μόνο οι σκοτωμένοι. Αίμα 
παντού. Σκότωναν και οι άσπροι και οι μαύροι Αμερικανοί. Άνοιγαν στα 
δύο   τα   κεφάλια   και   πολλοί   απ’  αυτούς  είχαν  επάνω  τους  κολλημένα  
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κομμάτια σάρκες. Στην οικογένειά μου σκότωσαν μια κόρη μου είκοσι 
τεσσάρων χρονών κι ένα τετράχρονο εγγονάκι μου. Εγώ, ξέφυγα από τη 
σφαγή του χωριού μου. Αφηγήθηκα όσα έζησα στο περιοδικό “Τάιμ”.  
7η διαφάνεια  
Αφηγητής: «Τότε τα ξίφη τους θα τα σφυρηλατήσουν σε άροτρα και τις 
λόγχες τους σε δρεπάνια. Ξίφος δεν θα σηκώνει το ένα έθνος ενάντια στο 
άλλο και πια δεν θα μαθαίνουν να πολεμούν».[3]   
Πρόεδρος: Να προσέλθει ο μάρτυρας Ρον Ράιντενχουρ. Το χέρι σας στο 
Ευαγγέλιο. Ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια;   
Ρον Ράιντενχουρ: Ορκίζομαι.   
Πρόεδρος: Τι έχετε να πείτε;  
Ρον Ράιντενχουρ: Όταν πληροφορήθηκα τη σφαγή στο Μάυ Λάι δεν 
δίστασα να σκεφτώ: “Πόλεμος γίνεται, και στον πόλεμο πεθαίνουν 
πολλοί· στο Βιετνάμ σκοτώνουν και οι άλλοι, χωρίς να ενδιαφέρονται αν 
το θύμα τους φοράει στολή ή όχι. Δεν βαριέσαι, Ρον, τι γυρεύεις εσύ να 
διηγηθείς όσα έγιναν στο Σονγκ Μάυ;” Ομολογώ ότι έτσι σκέφτηκα στην 
αρχή. Τελικά, όμως, αποφάσισα να φέρω στη δημοσιότητα όσα γνώριζα 
για το Σονγκ Μάυ. Ήμουν στρατιώτης και είπα όσα γνώριζα σε 
συνέντευξή μου στο περιοδικό “Εουροπέο”. 8η διαφάνεια  
Αφηγήτρια: «Ως πότε θα κυβερνά ο πλούτος, η αιτία των πολέμων, για 
τον οποίον κατασκευάζονται όπλα και ακονίζονται ξίφη;»[4]  

 
ΣΚΟΤΑΔΙ 
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Σκηνή 3 

Πρόσωπα: Πρόεδρος, Father Philippe Berrigan, Μαίρη Μούλαν, 
Father Daniel Berrigan, Δημόσια Κατήγορος, Συνήγορος, Αφηγητής, 
Αφηγήτρια. 

Σκηνικό: Αίθουσα Δικαστηρίου 

9η διαφάνεια 
Πρόεδρος: Σειρά έχουν οι κατηγορούμενοι: father Philippe Berrigan. 
Father Philippe Berrigan: Ξέρετε, εμείς οι Αμερικανοί δυσκολευ-
όμαστε να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των άλλων λαών και να δούμε 
τις πράξεις μας με τα δικά τους τα μάτια. Υποστηρίζουμε δικτατορίες στη 
Λατινική Αμερική, στρατοκρατία στην Ασία, φυλετισμό στη Νότια 
Αφρική, προχτές δικτατορία στο Περού, σήμερα δικτατορία στην Ελλάδα· 
Αφηγητής: 10η διαφάνεια «Ξέρετε ότι οι ηγέτες των εθνών ασκούν 
απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τα καταδυναστεύουν. Σ’ εσάς 
όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος 
ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας· κι όποιος από σας θέλει να 
είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος σας. Όπως κι ο Υιός του Ανθρώπου 
δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να 
προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους».[5]  
Δημόσια Κατήγορος: Οι Αμερικανοί επεμβαίνουν όταν χρειάζεται. 
Βοηθούν όσους έχουν ανάγκη.  
Συνήγορος: Πράγματι, όταν τους βλέπω στο Βιετνάμ ή οπουδήποτε 
αλλού σκέφτομαι πάντα την ίδια σιχαμερή ιστορία. Ζητώ την άδεια, κύριε 
Πρόεδρε, για να την διηγηθώ.  
Πρόεδρος: Ορίστε, κυρία Συνήγορε, σας ακούμε.  
Συνήγορος: Μια οικογένεια Αμερικανών πηγαίνει για διακοπές στους 
Αγίους Τόπους, τις ημέρες που ο Πόντιος Πιλάτος δικάζει τον Ιησού. Η 
οικογένεια γοητεύεται αμέσως από τον ταπεινό κι ανυπεράσπιστο Κύριο, 
που τον κακομεταχειρίζονται τόσο βάναυσα! Τηλεφωνούν χωρίς 
χρονοτριβή στον δικηγόρο τους να πάρει το πρώτο αεροπλάνο και να 
τρέξει να Τον υπερασπιστεί, χωρίς να υπολογίσει χρήματα: ας είναι δέκα 
χιλιάδες   δολάρια   ή   ένα   εκατομμύριο   δολάρια!  Όμως  στις  τρεις  το  
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απόγευμα ο δικηγόρος δεν έχει φανεί, και, δείχνοντας με το δάχτυλο το 
λόφο τού Γολγοθά, ο μικρότερος γιος φωνάζει: «Μάαααμμυυυυ, 
ντάαααντυυυυ! Κοιτάξτε τι έκαναν στον Κύριο!». Ο Χριστός είχε 
σταυρωθεί. Η οικογένεια των Αμερικανών τρέχει με τη γενναιοδωρία και 
τις καλές προθέσεις της, φτάνει στον Σταυρό, αρπάζει ένα ζευγάρι 
τανάλιες και μια σκάλα, και ανεβαίνει φωνάζοντας: «Ερχόμαστε, Κύριε, 
ερχόμαστε»! Για πρώτη δόση Τού βγάζουν το καρφί από το δεξί χέρι και 
για δεύτερη δόση το καρφί από το αριστερό χέρι, με αποτέλεσμα ν’ 
αναποδογυριστεί ο Ιησούς προς τα εμπρός και να κρεμαστεί στον Σταυρό 
από τα πόδια, με το κεφάλι κάτω. Έτσι επεμβαίνουν και βοηθούν οι 
Αμερικανοί!   
Πρόεδρος: Συνεχίστε, κατηγορούμενε. 11η διαφάνεια  

Father Philippe Berrigan: Δεν μπορούμε να διδάξουμε ειρήνη σε παιδιά 
με εγκαύματα ναπάλμ… «Και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολάκερη». 
Στο Κέιτον Βίλατζ κάναμε αυθόρμητα αυτό που θά ’πρεπε να κάνει κάθε 
δημοκράτης και κάθε χριστιανός, άσχετα με τον νόμο και την τιμωρία. Ας 
μας κάνει η Αμερική ό,τι θέλει. Αν μας καταδικάσετε σ’ αυτό το 
δικαστήριο, το ποτήρι της βίας θα εξακολουθήσει να γεμίζει και να 
γεμίζει, ώσπου να ξεχειλίσει· και τότε όλοι όσοι είμαστε σήμερα εδώ στο 
εδώλιο, θα δικαιωθούμε που προτιμήσαμε την επανάσταση. […] Ο 
Χριστιανισμός έκανε επανάσταση. Η χώρα μας γεννήθηκε από μία 
επανάσταση. Ο Γκάντι έκανε επανάσταση[6]· μια επανάσταση ανθρωπιάς. 
Μια ριζική αλλαγή του ηθικού μας κόσμου. Ο άνθρωπος πνευματικά δεν 
μεγαλώνει, εάν δεν αλλάξει πνευματικά. Το άτομο δεν θα γίνει άνθρωπος 
κι ο άνθρωπος δεν θα γίνει ανθρωπότητα, αν δεν αλλάξει ριζικά, κι αυτή 
η αλλαγή θα είναι επαναστατική. Και μακάρι να συμβάλλουμε σε αυτήν 
χωρίς να καταφύγουμε στη βία. 12η διαφάνεια  
Αφηγήτρια: «Θάνατος κάποτε δεν θα υπάρχει πια // ούτε μίσος // ούτε 
φόβος // ούτε πένθος // ούτε πόνος // ούτε δάκρυα. // Χαρά θα υπάρξει 
κάποτε για όλους. // Γιορτή δίχως τελειωμό // αφάνταστα μεγάλη, κάποτε. 
// Και ύστερα για πάντα. // Αυτή είναι η πίστη η δική μου κι η δική σας, // 
που μας κρατάει ζωντανούς και άγρυπνους».[7] 13η διαφάνεια  
Δημόσια Κατήγορος: Όμως η Αμερική δεν είναι  μόνο  αυτά.  Η  Αμερική  
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είναι η χώρα που έθρεψε τον Ρον Ράιντενχουρ, τον στρατιώτη που 
πληροφόρησε τον κόσμο για τη σφαγή στο Μάυ Λάι. Η Αμερική είναι η 
χώρα που καθιέρωσε τα Μορατόριουμ, τις πορείες διαμαρτυρίας για τον 
πόλεμο του Βιετνάμ. Είναι η χώρα που οι εφημερίδες της έχουν το θάρρος 
να δημοσιεύουν εγκλήματα, που άλλοι θα τρόμαζαν ακόμα και να 
παραδεχτούν ότι έγιναν.   
Συνήγορος: Το γεγονός ότι φωνάζει το “mea culpa” δεν αρκεί για να την 
απαλλάξει από την ευθύνη. Τα εγκλήματα δεν παύουν να είναι εγκλήματα, 
έστω κι αν τα εξομολογηθεί κανείς αυθόρμητα.  
Αφηγητής: 14η διαφάνεια «Οι Άγιοι: // Άγνισαν τους εαυτούς τους // όχι 
όμως σε βάρος άλλων. // Καθαροέπλυναν τη στολή τους με το αίμα τους. 
// Έφεραν για μας κάρβουνα από την πυρά // και έκαψαν τα δάχτυλά τους. 
// Διάβηκαν για μας μέσα απ’ τη φωτιά. // Στάθηκαν για μας ολόρθοι // 
πάνω σε πυρακτωμένα κάρβουνα, // μπροστά στη λαιμητόμο· // σε 
θαλάμους αερίων. // Μίλησαν για μας, για χάρη μας // και κατακάηκε εκεί 
το στόμα τους. // Επειδή είχαν χέρια και πόδια για αγώνες // τους τα 
έκοψαν με το πελέκι. // Αποκλείσθηκαν και εξουδετερώθηκαν, // γιατί 
έκαναν για μας παρέμβαση. // Τους αποσιώπησαν εντελώς, // γιατί πήραν 
για μας τον λόγο. // Στέκονταν στο πλάι μας κοντά. // Γι’ αυτό τους 
απομάκρυναν με τη βία».[8]  
Πρόεδρος: Η κατηγορουμένη, Μαίρη Μούλαν. 15η διαφάνεια  
Μαίρη Μούλαν: Η αποστολή μιας νοσοκόμας είναι να διατηρεί τους 
ανθρώπους στη ζωή. Μια νοσοκόμα μάχεται το θάνατο. Έχει άμεση 
γνώση, προσωπική πείρα τι θα πει «έγκαυμα», τι θα πει «ναπάλμ». Εσείς 
δεν μπορείτε να φανταστείτε έγκυες γυναίκες κι ανυπεράσπιστα παιδιά να 
καίγονται ζωντανοί δαυλοί· εγώ τα είδα. Το ναπάλμ είναι μια ουσία 
παχύρευστη, κολλώδης. Κολλάει επάνω στο δέρμα το ανθρώπινο και δεν 
το βγάζει τίποτα, ό,τι κι αν κάνεις. Εγώ πάσχισα με αυτά εδώ τα χέρια. 
Εξακολουθεί να καίει τη σάρκα· είναι κάτι απίστευτα απάνθρωπο. Ίσως 
να συμφωνήσετε κι εσείς: καλύτερα χαρτιά, παρά ανθρώπους. Όταν στο 
16η διαφάνεια Κέιτον Βίλατζ έριχνα ναπάλμ επάνω στους φακέλους, 
τραγουδούσα τη δόξα της ζωής, έχοντας κατά νου τον λόγο «εγώ ήρθα για 
να έχουν όλοι ζωή, και μάλιστα ζωή περίσσια».[9] 
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Πρόεδρος: Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα καλά, τι είπατε;  
Μαίρη Μούλαν: Προσπαθούσα να σώσω την ψυχή μου. Είχα δικαίωμα 
να τη σώσω ή να τη χάσω. Έκανα ό,τι μπορούσα για να τη σώσω….  
Αφηγήτρια: «…τον λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός… να τον κάνετε 
πράξη… Όποιος μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή το νόμο της 
ελευθερίας, και έμεινε σταθερός σ’ αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός 
ακροατής που ξεχνάει, αλλά τον εφάρμοσε στην πράξη, αυτός με την 
έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος».[10]   
Πρόεδρος: Ο κατηγορούμενος, father Daniel Berrigan, παρακαλώ!   
17η διαφάνεια  
Father Daniel Berrigan: Σήμερα, οκτώ ή δέκα από εμάς, ο αριθμός είναι 
ακόμα αβέβαιος, θα πάρουμε την οδό για το στρατολογικό κέντρο στην 
Πολιτεία του Μέριλαντ, κοντά στην Ουάσινγκτον. Εκεί, εσκεμμένως κι εκ 
προμελέτης, θα αφαιρέσουμε τους φακέλους 1Α, θα τους περιχύσουμε με 
ναπάλμ που το φτιάξαμε μόνοι μας, και θα τους βάλουμε φωτιά στη 
δημόσια πλατεία, «γιατί το Πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι 
Πνεύμα δειλίας, αλλά Πνεύμα δύναμης και αγάπης και σωφροσύνης».[11] 
Γι’ αυτή μας την πράξη, χωρίς αμφιβολία, θα σπαταλήσουμε τμήμα της 
λιγοστής μας ζωής, σ’ αυτή τη γη, σε κάποια φυλακή, για να πληρώσουμε 
την ανικανότητά μας να ζήσουμε και να πεθάνουμε ευτυχείς, μεσ’ την 
πανουκλιασμένη κοινωνία. 18η διαφάνεια Συγχωρήστε μας καλοί μου 
φίλοι, γιατί θα διαταράξουμε την τάξη· γιατί θα αντιστρέψουμε το νόμο· 
γιατί θα κάψουμε χαρτιά κι όχι νήπια… Μάρτυς μας ο Θεός, δεν 
αντέχουμε άλλο. Πόσοι λοιπόν πρέπει να πεθάνουν ακόμα, πριν να 
ακουστεί η φωνή μας; Πόσοι να βασανιστούν; Πόσα κορμιά πλασμένα 
κατ’ εικόνα και ομοίωση να διαμελιστούν; Πόσοι να πεθάνουν από πείνα; 
Πόσοι να τρελαθούν; Ως πότε θα υφαρπάζονται οι θησαυροί της γης στο 
όνομα της ελεύθερης συναλλαγής, και θα διασπαθίζονται σε αυτή την 
έννομη σφαγή; Πότε θα πούμε «όχι» σ’ αυτόν τον πόλεμο; Εμείς το 
αποφασίσαμε· κι ας το πληρώσουμε με την ελευθερία μας, κι αν το 
θελήσει ο Θεός και με τη ζωή μας.  
Αφηγητής: «Να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας, που σας 
συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας… Να ανανεωθείτε σ’ όλο το 
πνευματικό σας βάθος. Να ντυθείτε τον  καινούριο  άνθρωπο,  που  ο  Θεός  
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κατά το σχέδιό Του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα 
που προέρχονται από την αλήθεια».[12]   
Father Daniel Berrigan: Θα το πούμε τώρα: Η βία σταματά εδώ. Ο 
θάνατος σταματά εδώ. Η κατασιώπηση της αλήθειας σταματά εδώ. Ο 
πόλεμος εδώ. Πρέπει να εξιλεώσουμε τους καιρούς που ζούμε. Οι καιροί 
είναι απαίσιοι. Καιρός θανάτου, όπου πληρώνουμε τα του Καίσαρος στον 
Καίσαρα και τα του Χριστού στον Άδη. Όμως οι ίδιοι αυτοί καιροί είναι 
ανεξάντλητα αγαθοί· χρόνος καλοσύνης. Οι αδικημένοι αν είναι η πληγή, 
η πίστη κι η ελπίδα τους είναι το βάλσαμό μας.  
Αφηγήτρια: «Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί 
αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού».[13] 19η διαφάνεια  

Father Daniel Berrigan: Ο Χριστός δεν είναι μόνος· γιατί κάποιοι 
εμπιστεύονται ακόμα διωκόμενοι, «ένεκεν δικαιοσύνης και ένεκεν 
Χριστού». Κάποιοι αγωνίζονται για μια κοινωνική αλλαγή. Λίγοι ίσως, μα 
εργάζονται και ελπίζουν. Μεσ’ τα σαγόνια του θανάτου υπάρχουν ακόμα 
άνθρωποι που έχουν κάνει την προσωπική τους επανάσταση για χάρη του 
Χριστού. Στη χώρα μας, στον κόσμο ολόκληρο, ακόμα και στη 
χριστιανική Εκκλησία. Τους φέρνουμε στο νου μας κι η πέτρα που ’ναι 
δεμένη στο λαιμό μας λύνεται. Η καρδιά μας χτυπάει άβαρη ξανά…   
20η διαφάνεια   
Αφηγητής: «Για τη μεταβολή του κόσμου // μη λέτε μόνο πολλά ωραία 
συνθήματα. // Μη διαβάζετε μόνον ωραία ογκώδη βιβλία. // Μη 
ζωγραφίζετε μόνον άγρια πανώ. // Μην κάνετε μόνον ωραίες δεήσεις. // 
Για τη μεταβολή του κόσμου // αρχίστε αμέσως. // Αλλάξτε τον! // Γιατί 
ανάμεσά σας είναι ήδη // η βασιλεία του Θεού!»[14]  
Πρόεδρος: Να προσέλθει ο Διευθυντής της Αστυνομίας. Τι έχετε να 
καταθέσετε στο Δικαστήριο για την υπόθεση;  
Διευθυντής της Αστυνομίας: Εκείνο που θέλω εγώ να θέσω υπόψη του 
σεβαστού Δικαστηρίου σας για κάθε υπόθεση αυτού του είδους, κύριε 
Πρόεδρε, είναι ότι «στην πραγματικότητα δεν φοβόμαστε όλους αυτούς 
τους σοσιαλιστές, τους αναρχικούς, τους άθεους και τους επαναστάτες. 
Τους παρακολουθούμε και ξέρουμε κάθε τους κίνηση. Όμως ανάμεσά 
τους υπάρχουν και μερικοί, όχι πολλοί, ιδιόρρυθμοι  τύποι,  που  πιστεύουν  



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 523 

στον Θεό. Αυτοί είναι χριστιανοί αλλά συνάμα και σοσιαλιστές. Αυτούς 
φοβόμαστε πιο πολύ απ’ όλους. Είναι τρομεροί άνθρωποι! Ο σοσιαλιστής 
χριστιανός είναι πιο τρομερός από τον σοσιαλιστή άθεο».[15]   
21η διαφάνεια  
Αφηγήτρια: «Και όταν θα έχετε καλυτερέψει τον κόσμο // να συνεχίσετε 
να καλυτερεύετε αυτόν τον καλύτερο κόσμο. // Κι αν καλυτερεύοντας τον 
κόσμο // συμπληρώσετε την αλήθεια // λοιπόν συμπληρώστε κι άλλο τη 
συμπληρωμένη αλήθεια. // Κι αν συμπληρώνοντας την αλήθεια // 
αλλάξατε την ανθρωπότητα // λοιπόν αλλάξτε κι άλλο την αλλαγμένη 
ανθρωπότητα!»[16] 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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Σκηνή 4 

Πρόσωπα: Πρόεδρος, Οριάνα Φαλάτσι, Αφηγήτρια 

Σκηνικό: Αίθουσα Δικαστηρίου 

Πρόεδρος: Η Συνεδρίασή μας θα κλείσει με τη μαρτυρία της κυρίας 
Οριάνας Φαλάτσι. Θα ακολουθήσει η Συνεδρίαση των ενόρκων. Το χέρι 
σας στο Ευαγγέλιο, παρακαλώ. Ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια;  
Οριάνα Φαλάτσι: Ορκίζομαι! 22η διαφάνεια  
Πρόεδρος: Ορίστε κυρία Φαλάτσι, έχετε το λόγο.  
Οριάνα Φαλάτσι: Η απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Σαϊγκόν αρχίζει 
από τις επτά, όμως για μας τους λευκούς ο νόμος είναι πιο ελαστικός· 
άλλωστε το ξενοδοχείο Κάραβελ είναι ακριβώς απέναντι από το 
Κοντινένταλ. Έτσι, μετά το φαγητό, εμείς οι πελάτες του Κοντινένταλ 
διασχίζουμε τον δρόμο και πηγαίνουμε στο Κάραβελ, δηλαδή στο κτίριο 
με την ψηλότερη ταράτσα σ’ όλη την πόλη· βρίσκεται τόσο ψηλά, ώστε 
από ’κει μπορείς να βλέπεις ό,τι συμβαίνει στις βόρειες, στις νότιες, στις 
ανατολικές και στις δυτικές περιοχές της Σαϊγκόν. Στην ταράτσα 
υπάρχουν καρέκλες και τραπεζάκια, και τα γκαρσόνια με τα άσπρα 
σακάκια σερβίρουν ουίσκυ, καφέ, παγωτά. Όπως στη Ρώμη ή στη Νέα 
Υόρκη. Οι θαμώνες είναι Αμερικανοί, Γάλλοι, δημοσιογράφοι, 
διπλωμάτες, ανώτεροι υπάλληλοι που έρχονται μαζί με τις γυναίκες τους: 
κάτι κυρίες παρφουμαρισμένες, καλοχτενισμένες, ντυμένες με τα μίνι 
τους.   
–«Τι κάνεις σερί;»   
–«Ντάρλινγκ, πώς είσαι;»    
–«Πρέπει, χωρίς αναβολή, να έρθετε στο σπίτι για φαγητό αυτή την 
εβδομάδα!»  
–«Σας περιμένουμε οπωσδήποτε για ένα ντρινκ στο σπίτι!»  
Και γελούν και ανταλλάσσουν κοπλιμέντα· νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε 
θεατρική πρεμιέρα. Μα είμαστε στο θέατρο. Η Πλατεία είναι η ταράτσα 
του Κάραβελ και η Σκηνή είναι η βουτηγμένη στην αγωνία Σαϊγκόν. 
Μήπως δεν εξηγήθηκα καλά; Θα προσπαθήσω να γίνω πιο κατανοητή: 
κάθεσαι εκεί, πίνοντας το ουίσκι σου, απολαμβάνοντας το παγωτό σου, 
θαυμάζοντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα, και στο μεταξύ βλέπεις και τον 
κόσμο να σκοτώνεται. Όπως  αντιλαμβάνεσθε,  η  πικύρ  έχει  πολύ  ισχυρή  



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 525 

δράση.  
Πρόεδρος: Ποιο πράγμα;  
Οριάνα Φαλάτσι: Η πικύρ, η ένεση. Είναι ένα πανάρχαιο φάρμακο που 
το ανακάλυψαν οι άνθρωποι της εξουσίας και τώρα το χρησιμοποιούν οι 
Αμερικανοί. Πολύ αποτελεσματικό. Ενεργεί πάντα, ενεργεί παντού. Στην 
Ευρώπη, στην Ασία, εδώ. Κι ένα κυβικό χιλιοστό από αυτό είναι αρκετό 
για να πάθει κανείς ανοσία σε όλη του τη ζωή.  
Πρόεδρος: Ανοσία σε τι;   
Οριάνα Φαλάτσι: Στην επανάσταση, στην ανυπακοή, ακόμη και στη 
δυσανασχέτηση και στο θάρρος.  
Πρόεδρος: Και ποιος το προμηθεύει;  
Οριάνα Φαλάτσι: Η Αμερικανική Πρεσβεία, η Σι Άι Έι (CIA), τα 
συνδικάτα, η κυβέρνηση, η εκκλησία. Ανάλογα με την περίπτωση· κανο-
νικά και με τον νόμο.  
–«Ουίσκ εντ σόντα;» 23η διαφάνεια  
–«Ουίσκ ον δη ροκς;», ενώ τα Φάντομ κατεβαίνουν κάθετα πάνω σε μια 
συνοικία και ρίχνουν βιαστικά τις βόμβες των χιλίων κιλών και τις 
ναπάλμ.   
–«Θα ήθελα παγωτό σοκολάτα, χωρίς κρέμα βανίλια!»  
Ενώ τα ελικόπτερα αδειάζουν τις ρουκέτες τους πάνω σε μια ομάδα 
βιετκόνγκ, και πυροβολούν ένα κίτρινο στρατιωτάκι που εντόπισαν οι 
φωτοβολίδες….  
–«Τι κομψή η τουαλέτα σου, γλυκιά μου! Τρε σικ!»  
–«Για κοίτα εκείνη τη βόμβα εκεί κάτω! Πέφτει… έπεσε… Βλέπεις τις 
φλόγες;»  
Κι οι φλόγες ανεβαίνουν και ξεσκίζουν με κόκκινες πινελιές τον 
καμωμένο από πίσσα ουρανό:  
–«Φανταστικό!»  
Η μια βροντή διαδέχεται την άλλη, η ατμόσφαιρα τρέμει.   
–«Καταπληκτικό!» 24η διαφάνεια   
Πόσα ανθρώπινα πλάσματα ξεψυχούν αυτή τη στιγμή, σπαραγμένα από 
’κείνη τη βόμβα; Πόσα σπίτια σωριάζονται, ψημένα από ’κείνη τη 
ναπάλμ; Ο ορίζοντας δεξιά μας είναι ολόκληρος μια φωτιά, ο ορίζοντας 
αριστερά μας είναι ένα ατέλειωτο σφυροκόπημα. Κι οι φωτοβολίδες 
κατεβαίνουν πάνω στην πόλη σαν τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής, 
σαν κομήτες που  οδηγούν  τους  τρεις  μάγους.  Έχουν  μάλιστα  περίσσεια  
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χάρη γιατί πέφτουν κυκλικά…  
–«Όχι, εγώ θα έλεγα ότι θυμίζουν αναμμένα κεράκια γύρω από μια 
τούρτα….»  
Πρόεδρος: Πώς το είπατε το φάρμακο;  
Οριάνα Φαλάτσι: Πικύρ, ένεση.  
Πρόεδρος: Και τι πράγμα είναι αυτή η ένεση;  
Οριάνα Φαλάτσι: Είναι ένα κατασκεύασμα περίπλοκο και συνάμα πάρα 
πολύ απλό. Γιατί γίνεται από πολλές ουσίες κι από καμιά: ευτυχία, υγεία, 
“δημοκρατία”, συνδικάτα, σεξ, τηλεόραση, κλινέξ, τζαζ, οδοντόπαστα 
που καταπολεμάει την τερηδόνα, πλαστικά λουλούδια, μοτέλ για τις 
διακοπές στη σελήνη… ναι, στη σελήνη. Θα μας ξεμπαρκάρουν εκεί και 
θα μας κάνουν να ξεχάσουμε όλους τους father Philippe Berrigan, όλους 
τους father Daniel Berrigan, όλες τις Μαίρη Μούλεν, 25η διαφάνεια κι 
ακόμη όλους τους Καμίλο Τόρες, όλους τους Ντον Χέλντερ Καμάρα, 
όλους τους Όσκαρ Ρομέρο[17]... Οι εμπειρίες μου, ξέρετε, ως 
δημοσιογράφου, από χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Μέσης 
Ανατολής δεν υπολείπονται σε αγριότητα ή βαναυσότητα από εκείνες των 
ασιατικών χωρών, όπως το Βιετνάμ…  
Αφηγητής: «Όταν δίνω τροφή στους φτωχούς, με λένε Άγιο. Όταν ρωτάω 
γιατί είναι φτωχοί, με λένε κομμουνιστή». Όμως, «αν ζούσε σήμερα ο 
Ιησούς, θα ήταν και πάλι επαναστάτης», 26η διαφάνεια κι ίσως 
δολοφονούνταν από παρακρατικούς φασίστες μέσα στον Ναό Του.  
Πρόεδρος: Άρα κάνει κακό η ένεση; Δηλητηριάζει;  
Οριάνα Φαλάτσι: Όχι, όχι, αντίθετα! Άμα σου κάνουν μια τέτοια ένεση 
αισθάνεσαι περίφημα: αποχαυνωμένος κι ευτυχισμένος. Άλλωστε, όπως 
ακούστηκε ήδη στο Δικαστήριο, οι Αμερικανοί δεν θέλουν να κάνουν τους 
άλλους να υποφέρουν. Οι προθέσεις τους είναι πάντα τίμιες. Όπως 
εκείνων των Αμερικανών τουριστών που για να ξεκρεμάσουν τον Χριστό 
από τον Σταυρό Τού έβγαλαν τα καρφιά από τα χέρια, κι ο Χριστός έπεσε 
μπροστά και κρεμάστηκε από τα πόδια. 27η διαφάνεια Κάθε φορά που, 
ως πολεμική ανταποκρίτρια, βλέπω να ξεσπάει πόλεμος, εμφύλιος 
σπαραγμός, σφαγή μετά από επέμβαση των Αμερικανών, θέλω να 
φωνάξω: «Λεσσέ–λε τρανκίλ! Αφήστε Τον ήσυχο! Αφήστε Τον ήσυχο, 
επιτέλους!» Μα δεν μπορούν… δεν είναι ικανοί!   
Πρόεδρος: Ε, τότε νομίζω ότι η ένεση έχει και αρνητικά αποτελέσματα! 
Οριάνα Φαλάτσι: Ένα, μόνο ένα! Εμποδίζει όποιον την κάνει να 
σκέφτεται. Και, κατά συνέπεια, να επαναστατεί, να αγωνίζεται. Που  είναι,  
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άλλωστε, το ίδιο πράγμα! Διαβάσατε ποτέ για τους Ρωμαίους που 
πήγαιναν στο Κολοσσαίο για να δουν τους μονομάχους να πεθαίνουν; 
Διαβάσατε για τον Νέρωνα, που έπαιζε τη λύρα του την ώρα που καίγον-
ταν τα σπίτια των φτωχών; Έτσι κι αλλιώς οι φτωχοί την πληρώνουν 
πάντα: ο πόλεμος αγγίζει τους φτωχούς που ζουν στις συνοικίες, κι όχι 
τους αστούς στο κέντρο. Άλλωστε, εκείνοι που πεθαίνουν είναι οι 
μονομάχοι κι όχι οι πλούσιοι. Στη Ρώμη όπως και στη Σαϊγκόν, στο 
Κολοσσαίο όπως και κάτω από την ταράτσα του Κάραβελ. Κι αφού ο 
Χριστός έκανε τον κόπο να κατεβεί στη γη και να μας διδάξει την αγάπη, 
πηγαίνουμε κάθε Κυριακή πρωί στη Λειτουργία για να συγχωρεθούν οι 
αμαρτίες μας με δέκα «Πάτερ ημών», με δέκα «Θεοτοκία», με δέκα 
«Δοξαστικά» και γιατί όχι;… με ένα Ρέκβιεμ, που να λέει περίπου τα 
ακόλουθα: «Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρνοίς, δοσ’ ημίν σήμερον την 
επιούσιον ημών σφαγήν, απάλλαξον ημάς παντός οίκτου, πάσης αγάπης 
και πίστεως εις τον άνθρωπον, ελευθέρωσον ημάς της διδασκαλίας, ην 
εκόμισεν ημίν ο Υιός Σου. Εις ουδέν άλλωστε αύτη ωφέλησεν, εις ουδέν 
θέλει ωφελήσει. Εις ουδέν… Αμήν».   
Πρόεδρος: Σε τι ακριβώς αναφέρεσθε;  
Οριάνα Φαλάτσι: Στην προσευχή που έγραψα εκείνη τη βραδιά στην 
ταράτσα του Κάραβελ και την επανέλαβα αρκετές φορές από τότε: στη 
Σαϊγκόν, στην Πνομ Πενχ, στην Πόλη του Μεξικού, στο Σάο Πάουλο, στο 
Ρίο ντε Τζανέιρο, στο Χονγκ Κονγκ, στη Λα Παζ, στην Κοτσαμπάμπα, 
στο Αμάν, στη Ντάκκα, στην Καλκούτα, στο Κολόμπο, στη Νέα Υόρκη, 
και πάλι στο Σάο Πάουλο, πάλι στη Σαϊγκόν, πάλι στην Πνομ Πενχ, πάλι 
στη Λα Παζ,… όλα σταθμοί δοκιμασίας των αμφιβολιών και των 
βεβαιοτήτων μου, επειδή για κάμποσο καιρό είχα πιστέψει σ’ αυτήν την 
απαίσια προσευχή, σ’ αυτό το φρικτό Ρέκβιεμ! Βλέπετε, δεν ξέχασα ούτε 
για μια στιγμή την ερώτηση της Ελιζαμπέττα: «Η ζωή, τι είναι;» Και 
ντρέπομαι για την απάντηση που της έδωσα πριν φύγω για το Βιετνάμ: 
28η διαφάνεια «Η ζωή είναι το διάστημα ανάμεσα στη στιγμή που 
γεννιόμαστε και στη στιγμή που πεθαίνουμε»… τόσο λειψή, τόσο μικρή 
μπροστά στο μεγαλείο του πιο μονάκριβου θεϊκού δώρου, όταν 
αξιοποιείται ως τέτοιο από τους αποδέκτες του!  
Αφηγήτρια: «Εγώ ειμί η οδὸς και η αλήθεια και η ζωή· ουδεὶς έρχεται 
προς τον Πατέρα ει μη δι᾿ εμού».[18]  
 

ΑΥΛΑΙΑ 
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17η διαφάνεια 
 
 

 

 

 

 

18η διαφάνεια 

 
 

 

 



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 538 

 

 

19η διαφάνεια 

 
 

 

 

 

 

20η διαφάνεια 
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21η διαφάνεια 

 
 

 

 

 

 

22η διαφάνεια 
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23η διαφάνεια 

 
 

 

 

 

 

24η διαφάνεια 
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25η διαφάνεια 

 
 

 

 

 

 

26η διαφάνεια 
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27η διαφάνεια 

 
 

 

 

 

 

28η διαφάνεια 
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Παράθεμα 1 
 

Πόλεμος του Βιετνάμ 
 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Πόλεμος του Βιετνάμ  
(Chiến tranh Việt Nam) 

 

Μέρος Πολέμων της Ινδοκίνας και Ψυχρού Πολέμου 
 

Σκηνές από τα πεδία των μαχών 

Χρονολογία 
1 Νοεμβρίου 1955 – 30 Απριλίου 1975  
(19 χρόνια, 5 μήνες, 4 εβδ. και 1 ημ.) 

Τόπος Νότιο Βιετνάμ, Βόρειο Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος 

  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B6%CE%B7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VNWarMontage.png
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Έκβαση 

Βορειοβιετναμέζικη επικράτηση  
Αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων 
Κομμουνιστικές κυβερνήσεις αναλάβουν την εξουσία στο Νότιο Βιετνάμ, το 
Λάος και την Καμπότζη 
Το Νότιο Βιετνάμ προσαρτάται από το Βόρειο Βιετνάμ 

Εδαφικές  
μεταβολές 

Επανένωση του Βορείου και Νοτίου Βιετνάμ στην Σοσιαλιστική Δημοκρατία 
του Βιετνάμ. 

Αντιμαχόμενοι 

Αντικομμουνιστικές δυνάμεις:  
 

 Νότιο Βιετνάμ 
 ΗΠΑ 
 Νότια Κορέα 
 Αυστραλία 
 Ταϊλάνδη 
 Νέα Ζηλανδία 
 Δημοκρατία Χμερ 
 Βασίλειο του Λάος 

 
Επικουρούμενες από:  
 

 Φιλιππίνες  
 Ταϊβάν  
 Καναδάς  
 Γερμανία 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Ιράν 
Ισπανία 

Κομμουνιστικές δυνάμεις:  
 

Βόρειο Βιετνάμ  
Βιετκόνγκ  
Ερυθροί Χμερ  
Πάθετ Λάο  

 
Επικουρούμενες από:  
 

 Κίνα  
Σοβιετική Ένωση  
 Κούβα  
 Βόρεια Κορέα  
Τσεχοσλοβακία  
Βουλγαρία 

 

Ηγετικά πρόσωπα 

Νγκο Ντινχ Ντιέμ †  
Νγκουγιέν Βαν Θιέου  
Τζον Φ. Κένεντι †  
Λίντον Μ. Τζόνσον  
Ρίτσαρντ Νίξον 

Χο Τσι Μιν  
Χοάνγκ Βαν Θάι 

 

Δυνάμεις 

~1.830.000 (1968) ~461.000 
 

Απολογισμός 

480.538–807.564 455.462–1.170.462 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B6%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/South_Vietnam
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Korea.svg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%8A%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%96%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CE%A7%CE%BC%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%AC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%8A%CE%B2%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%87%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%AF_%CE%A7%CE%BC%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%84_%CE%9B%CE%AC%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/South_Vietnam
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B3%CE%BA%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%87_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%AD%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B3%CE%BA%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%87_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%AD%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/South_Vietnam
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BD_%CE%92%CE%B1%CE%BD_%CE%98%CE%B9%CE%AD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%A6%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%A6%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%9D%CE%AF%CE%BE%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/North_Vietnam
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF_%CE%A4%CF%83%CE%B9_%CE%9C%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CE%AC%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%92%CE%B1%CE%BD_%CE%98%CE%AC%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Thailand.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_New_Zealand.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Laos_(1952-1975).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Philippines.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Republic_of_China.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:State_flag_of_Iran_(1964%E2%80%931980).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain_(1945%E2%80%931977).svg
https://el.wikipedia.org/wiki/North_Vietnam
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_North_Korea.svg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
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Ο πόλεμος του Βιετνάμ ήταν ίσως η μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Δύσης 
και Ανατολής κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Θεωρητικά η μάχη ήταν μεταξύ 
του Δημοκρατικού Στρατού του Βιετνάμ (Βόρειο Βιετνάμ)  και  της  Δημοκρατίας  του 
Βιετνάμ (Νότιο Βιετνάμ). Στην πραγματικότητα όμως ήταν ένας πόλεμος μέσω 
αντιπροσώπων μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, ένας από τους πολλούς που έγιναν 
λόγω της απροθυμίας των υπερδυνάμεων να εμπλακούν σε απευθείας πόλεμο μεταξύ 
τους που ίσως θα κατέληγε σε πυρηνική καταστροφή. Αμερικανοί στρατιώτες είχαν 
ήδη εμπλακεί από το 1959, αλλά σε μεγάλους αριθμούς κατέφθασαν κατά το 1965. 
Εγκατέλειψαν τη χώρα το 1973, κάτι που οδήγησε τελικά στην παράδοση του Νότου 
στις 30 Απριλίου 1975.  
 
Πίνακας περιεχομένων 
 
1. Γεωγραφία περιοχής 
2. Ιστορική αναδρομή 
3. Πόλεμος για ανεξαρτησία από τη γαλλική αποικιοκρατία 
4. Εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο 
5. Στρατηγική ΗΠΑ 
6. Στρατηγική των Βιετκόνγκ 
7. Τερματισμός του πολέμου 
8. Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα 
9. Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 
Γεωγραφία περιοχής [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Το Βιετνάμ βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου της Ινδοκίνας, 1300 
χλμ. δυτικά των Φιλιππίνων, και έχει έκταση 329.600 τετρ. χλμ. Συνορεύει βόρεια με 
την Κίνα, ανατολικά και νότια βρέχεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα και δυτικά 
συνορεύει με την Καμπότζη και το Λάος. Το δυτικό τμήμα του Βιετνάμ είναι ορεινό. 
Οι πεδινές περιοχές διαρρέονται από πολλούς ποταμούς, με κυριότερους τον Σονγκ 
Χονγκ (Ερυθρό Ποταμό) στο βορρά και τον Μεκόνγκ στο νότο. Οι ποταμοί αυτοί στις 
εξόδους τους σχηματίζουν ευρέα δέλτα, τα οποία μαζί με τα έλη, την πλούσια άγρια 
βλάστηση και τις ρυζοκαλλιέργειες καθιστούν το έδαφος σχεδόν αδιάβατο. Η χώρα 
δέχεται πολλές βροχοπτώσεις κυρίως κατά την περίοδο των Μουσώνων, με 
αποτέλεσμα το έδαφος να καλύπτεται από πυκνή βλάστηση. Ο πληθυσμός του Βιετνάμ 
στη δεκαετία του 1960 ήταν περίπου 45.000.000 και ήταν μοιρασμένος εξίσου στο 
βόρειο και το νότιο τμήμα.  
 
Ιστορική αναδρομή [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1959
https://el.wikipedia.org/wiki/1965
https://el.wikipedia.org/wiki/1973
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1975
https://el.wikipedia.org/wiki/Πόλεμος_του_Βιετνάμ#Γεωγραφία_περιοχής
https://el.wikipedia.org/wiki/Πόλεμος_του_Βιετνάμ#Ιστορική_αναδρομή
https://el.wikipedia.org/wiki/Πόλεμος_του_Βιετνάμ#Πόλεμος_για_ανεξαρτησία_από_τη_γαλλική_αποικιοκρατία
https://el.wikipedia.org/wiki/Πόλεμος_του_Βιετνάμ#Εμπλοκή_των_ΗΠΑ_στον_πόλεμο
https://el.wikipedia.org/wiki/Πόλεμος_του_Βιετνάμ#Στρατηγική_ΗΠΑ
https://el.wikipedia.org/wiki/Πόλεμος_του_Βιετνάμ#Στρατηγική_των_Βιετκόνγκ
https://el.wikipedia.org/wiki/Πόλεμος_του_Βιετνάμ#Τερματισμός_του_πολέμου
https://el.wikipedia.org/wiki/Πόλεμος_του_Βιετνάμ#Διαπιστώσεις_-_Συμπεράσματα
https://el.wikipedia.org/wiki/Πόλεμος_του_Βιετνάμ#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&veaction=edit&section=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&action=edit&section=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B6%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&veaction=edit&section=2
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&action=edit&section=2
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Οι αρχαίοι κάτοικοι του Βιετνάμ ίδρυσαν το βασίλειο των Ναμ Βιέτ το 208 π.Χ.. Το 
43 π.Χ. οι Κινέζοι κατέλυσαν την αυτονομία του βασιλείου για μια χιλιετία περίπου. 
Το 939 μ.Χ. οι Βιετναμέζοι εξεγέρθηκαν και απέκτησαν την ανεξαρτησία τους. Στη 
συνέχεια, για 800 περίπου χρόνια, υπήρξε διαδοχή Βιετναμέζων αυτοκρατόρων μέχρι 
το 1800, οπότε η χώρα έγινε γαλλική αποικία. Στα πρώτα χρόνια οι Γάλλοι 
αντιμετώπισαν δυσκολίες, αρχικά µε τους Κινέζους και στη συνέχεια µε τους 
Βιετναμέζους. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής  οργάνωσης  από  τους  Γάλλους 
ακολούθησε µία σχετικά ειρηνική περίοδος. Ο βιετναμέζικος πατριωτισμός όμως 
υπέβοσκε και εξαπλωνόταν µε την πάροδο του χρόνου.  
 
Από το 1925 είχαν αρχίσει να δημιουργούνται μεταξύ των μορφωμένων νέων 
Βιετναμέζων, κομμουνιστικά και άλλα απελευθερωτικά κινήματα. Σημαντικότερο από 
αυτά ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδοκίνας που ιδρύθηκε το 1930 από τον 
Νγκουγιέν Αϊ Κουόγκ ή Χο Τσι Μιν. Τα κινήματα αυτά οργάνωσαν ταραχές και 
εξεγέρσεις κατά των αποικιοκρατών χωρίς να επιτύχουν την εκδίωξή τους. Με 
διάφορες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, μέτρα ανάπτυξης και 
παραχώριση ημιαυτονομιών, σε συνδυασμό με βίαιες καταστολές των εξεγέρσεων 
(φυλακίσεις, εκτελέσεις, στρατόπεδα συγκέντρωσης κ.λπ.), η γαλλική αποικιοκρατία 
έφτασε μέχρι το 1940.  
 
Κατά τη διάρκεια του Β΄ ΠΠ το Βιετνάμ, όπως και ολόκληρη η χερσόνησος της 
Ινδοκίνας, καταλήφθηκε από τους Ιάπωνες, οι οποίοι την κατέστησαν βάση των 
επιχειρήσεών τους στη νοτιοανατολική Ασία. Παρά όμως την ιαπωνική κατοχή, την 
τοπική εξουσία συνέχισαν να ασκούν οι Γάλλοι, οι οποίοι διέθεταν εκεί στρατό 60.000 
ανδρών. Το 1941 ο Χο Τσι Μιν ίδρυσε την «Ένωση για την Ανεξαρτησία του 
Βιετνάμ», η οποία υποστηριζόμενη από τους τότε συμμάχους Κινέζους και 
Αμερικανούς αγωνίστηκε κατά της γάλλο-ιαπωνικής κατοχής.  
 
Τον Μάρτιο του 1945 οι Ιάπωνες αφόπλισαν τα γαλλικά στρατεύματα και εκδίωξαν 
τους Γάλλους από την εξουσία. Με την ήττα και την παράδοση των Ιαπώνων, τον 
Αύγουστο του 1945, το βόρειο τμήμα του Βιετνάμ καταλήφθηκε από την Κίνα και το 
νότιο από βρετανικά στρατεύματα. Ο Χο Τσι Μιν με τους αντάρτες Βιετμίν, κατέλαβε 
το Ανόι (πρωτεύουσα του Β. Βιετνάμ) και στις 2 Σεπτεμβρίου ανακήρυξε την 
ανεξαρτησία του Βιετνάμ, το οποίο ονόμασε Λαϊκή Δημοκρατία. Οι Βρετανοί 
απελευθέρωσαν τους Γάλλους που κρατούνταν σε στρατόπεδα αιχμαλώτων και τους 
επανεξόπλισαν. Τα γαλλικά αυτά τμήματα, μαζί με άλλα που αποβιβάστηκαν στο νότιο 
Βιετνάμ και τη βοήθεια των Βρετανών επανέκτησαν τον έλεγχο της περιοχής.  
 
Τον Μάρτιο του 1946 ο Χο Τσι Μιν αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Βιετνάμ. Η Γαλλία αναγνώρισε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Βιετνάμ 
ως   μέλος   της   «Γαλλικής   Ένωσης».   Ο   Χο   Τσι   Μιν  όμως  που  ζητούσε  πλήρη  

https://el.wikipedia.org/wiki/208_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/43_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/939
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AC%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1941
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF_%CE%A4%CF%83%CE%B9_%CE%9C%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8C%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1946
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1


 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 547 

ανεξαρτησία δεν δέχτηκε τη γαλλική πρόταση στις διαπραγματεύσεις που έγιναν στο 
Παρίσι και οι Γάλλοι, για να την επιβάλουν, στις 23 Νοεμβρίου 1946 βομβάρδισαν τη 
Χαϊφόγκ, με συνέπεια να φονευθούν 6.000 άνθρωποι. Σε απάντηση, οι κομμουνιστές 
επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά στις 19 Δεκεμβρίου κατά των γαλλικών φρουρών στο Ανόι 
και σε άλλες πόλεις. Οι Γάλλοι απέκρουσαν τις επιθέσεις και διέκοψαν κάθε σχέση με 
τον Χο Τσι Μιν ο οποίος κατέφυγε στα βουνά του Βορείου Βιετνάμ για να οργανώσει 
τον απελευθερωτικό αγώνα εναντίον των Γάλλων.  
 
Πόλεμος για ανεξαρτησία από τη γαλλική αποικιοκρατία [Επεξεργασία | 
επεξεργασία κώδικα] 
 

Το απελευθερωτικό κίνημα, εκμεταλλευόμενο 
την απέχθεια του λαού κατά της 
αποικιοκρατίας, πέτυχε να αποσπάσει τη 
συμπάθεια και τη συμπαράσταση της μεγάλης 
πλειονότητας των Βιετναμέζων. Οι Βιετμίν με 
συνεχείς επιθέσεις προξενούσαν σημαντικές 
απώλειες, έσπερναν τον φόβο και διατηρούσαν 
τα γαλλικά στρατεύματα κατοχής σε 
κατάσταση συνεχούς επαγρύπνησης και 
εγρήγορσης.  
 

Το 1947 οι γαλλικές δυνάμεις ανέλαβαν εκτεταμένες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις και 
πέτυχαν να ελέγξουν τις μεγάλες πόλεις, τις σιδηροδρομικές-οδικές αρτηρίες και τις 
περιοχές με στρατηγική σημασία της χώρας, χωρίς όμως να μπορέσουν να 
καταστρέψουν τα αντάρτικα τμήματα. Οι Βιετμίν κατάφεραν να ανασυντάξουν τις 
δυνάμεις τους και άρχισαν να συγκροτούν μεγάλες μονάδες. Οι Γάλλοι, επειδή δε 
μπορούσαν να ελέγξουν όλη τη χώρα, απέσυραν τις δυνάμεις τους από τις ορεινές 
περιοχές του Βορείου Βιετνάμ και επικέντρωσαν την προσπάθειά τους στον έλεγχο 
των πεδινών περιοχών και κυρίως στο δέλτα του Ερυθρού Ποταμού, που κατάφεραν 
να ελέγξουν πλήρως.  
 
Το 1949, ο Μάο Τσετούνγκ, ο οποίος είχε επικρατήσει στην Κίνα, αναγνώρισε την 
κυβέρνηση του Χο Τσι Μιν και μαζί με τη Σοβιετική Ένωση εφοδίασε με σύγχρονα 
όπλα τους Βιετναμέζους κομμουνιστές. Στη συνέχεια οι συγκρούσεις εντάθηκαν και 
πολλές φορές έφτασαν μέχρι το γειτονικό Λάος. Τα γαλλικά στρατεύματα που 
υποστηρίζονταν από 160.000 Βιετναμέζους, έδωσαν σκληρές μάχες στην προσπάθειά 
τους να εξοντώσουν τους 100.000 περίπου Βιετμίν, χωρίς όμως να καταφέρει να 
νικήσει η μία ή η άλλη πλευρά.  

Γάλλοι στρατιώτες μάχονται σε 
ενέδρα των Βιετμίνχ το 1952 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&veaction=edit&section=3
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&action=edit&section=3
https://el.wikipedia.org/wiki/1947
https://el.wikipedia.org/wiki/1949
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BF_%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B3%CE%BA
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Ο Γάλλος αρχιστράτηγος Ναβάρ, για 
να μπορέσει να εκδιώξει τους αντάρτες 
από το δέλτα του Ερυθρού Ποταμού, 
αποφάσισε τον Νοέμβριο του 1953 να 
δημιουργήσει μια τεράστια οχυρωμένη 
βάση στην περιοχή της πόλης Ντιέν 
Μπιέν Φου. Οι Βιετμίν αποφάσισαν να 
ρίξουν όλο το βάρος των επιχειρήσεων 
στο Ντιέν Μπιέν Φου. Έτσι, αφού 
συγκέντρωσαν δύναμη 100.000 αν-
δρών, στις αρχές Μαρτίου του 1954 
επιτέθηκαν κατά της οχυρωμένης βάσης. Μετά από σκληρότατο αγώνα, στις 7 Μαΐου 
1954 κατέβαλαν την αντίσταση των αμυνόμενων και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. 
Περίπου 10.000 Γάλλοι παραδόθηκαν, ενώ 4.000 έχασαν τη ζωή τους. Από την πλευρά 
των ανταρτών υπήρξαν 8.000 νεκροί και 10.000 τραυματίες. Μετά την πτώση του 
οχυρού οι αντάρτες συνέχισαν τις επιθέσεις τους σε άλλες περιοχές και τελικά η 
Γαλλία αναγκάστηκε να ζητήσει ανακωχή.  
 
Η διάσκεψη της Γενεύης, αμέσως μετά, κατέληξε στον διαχωρισμό του Βιετνάμ σε 
δύο τμήματα στον 17ο παράλληλο. Το Β. Βιετνάμ, υπό την κομμουνιστική σφαίρα 
επιρροής, που αποτέλεσε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Βιετνάμ, με πρόεδρο τον Χο Τσι 
Μιν και με διακηρυγμένο στόχο την απελευθέρωση όλης της χώρας, και το Νότιο στο 
οποίο οι Γάλλοι έδωσαν μια αυτονομία διατηρώντας συμβολική παρουσία, η οποία 
μεταβιβάστηκε στους Αμερικανούς στην αρχή της δεκαετίας του '60. Έτσι τελείωσε η 
γαλλική αποικιοκρατία στο Βιετνάμ.  
 
Εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Το Νότιο Βιετνάμ τέθηκε υπό την προστασία των ΗΠΑ και δέχτηκε γενναία 
οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Ο αυτοκράτορας Μπάο Ντάι διόρισε ως 
πρωθυπουργό τον Νγκο Ντινχ Ντιέμ, ο οποίος, κατόπιν δημοψηφίσματος που 
διενήργησε τον Οκτώβριο του 1955, εκθρόνισε τον αυτοκράτορα και με τις ευλογίες 
των ΗΠΑ αυτοανακηρύθηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 1956 ανέλαβε 
απολυταρχικές εξουσίες και με την αμερικανική βοήθεια εδραίωσε το 
αντικομμουνιστικό απολυταρχικό οικογενειοκρατικό καθεστώς του. Ο Ντιέμ στη 
συνέχεια αρνήθηκε να διεξάγει εκλογές για την ενοποίηση της χώρας, διότι όπως 
υποστήριζε δεν υπήρχαν σε όλη τη χώρα συνθήκες ελεύθερης έκφρασης του λαού. Το 
Βόρειο Βιετνάμ και οι κομμουνιστές του Νότιου, οι οποίοι πίστευαν ότι θα κέρδιζαν 
τις εκλογές, εκμεταλλεύτηκαν τη λαϊκή δυσαρέσκεια του νοτιοβιετναμικού λαού λόγω 
της οικονομικής κατάστασης, του αυταρχισμού και της διαφθοράς του καθεστώτος, 
και άρχισαν να οργανώνονται για να ανατρέψουν το καθεστώς.  

Η Διάσκεψη της Γενεύης, 1954 

https://el.wikipedia.org/wiki/1953
https://el.wikipedia.org/wiki/1954
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&veaction=edit&section=4
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&action=edit&section=4
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B3%CE%BA%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%87_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%AD%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1956
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Εμφανίστηκαν αντάρτικα τμήματα και ανέλαβαν 
δράση με την προσβολή κυβερνητικών στόχων. 
Το 1960 οι κομμουνιστές ίδρυσαν το Μέτωπο 
Εθνικής Απελευθέρωσης του Νοτίου Βιετνάμ και 
από το 1961 συγκρότησαν τον Απελευθερωτικό 
Στρατό του Νοτίου Βιετνάμ, ο οποίος το 1965 
έφθασε να αριθμεί 150.000 αντάρτες Βιετκόνγκ. 
Αυτοί ενισχύονταν και ανεφοδιάζονταν από το Β. 
Βιετνάμ μέσω ορεινών διαβάσεων που 
διέρχονταν από το έδαφος των όμορων κρατών 
(Λάος, Καμπότζη) το λεγόμενο «Μονοπάτι Χο 
Τσι Μιν» και απέκτησαν σημαντική δύναμη.  
 
Το 1960 οι ΗΠΑ, επί προέδρου Αϊζενχάουερ, 
άρχισαν να στέλνουν στη Σαϊγκόν τους πρώτους 
«συμβούλους» με σκοπό να οργανώσουν τον 
στρατό. Όταν ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ ο 

Κένεντι, το 1962, υπήρχαν ήδη 2.400 Αμερικανοί στρατιωτικοί, πολλοί από τους 
οποίους είχαν λάβει μέρος και σε μάχες με τους Βιετκόνγκ. Στο τέλος του 1962 οι 
νοτιοβιετναμικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση κατά 
των Βιετκόνγκ, η οποία απέτυχε και κατέδειξε την αδυναμία του καθεστώτος να 
απαλλάξει τη χώρα από την απειλή των κομμουνιστών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον 
Κένεντι υποσχέθηκε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας του προς το Νότιο 
Βιετνάμ και άρχισε να στέλνει εκεί στρατεύματα. Στα τέλη του 1963, μετά από μαζικές 
λαϊκές εκδηλώσεις κατά του καθεστώτος του Ντιέμ, ο στρατός τον ανέτρεψε και ο 
ίδιος ο Ντιέμ εκτελέστηκε. Τρεις εβδομάδες αργότερα δολοφονήθηκε στο Ντάλας ο 
πρόεδρος Κένεντι. Την εποχή της δολοφονίας του Ντιέμ και του Κένεντι υπήρχαν 
16.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί «σύμβουλοι» στο Βιετνάμ.  
 
Το 1964 ο πρόεδρος Τζόνσον που διαδέχτηκε τον δολοφονηθέντα Κένεντι χορήγησε 
στο Νότιο Βιετνάμ έκτακτη βοήθεια 60 εκατομμυρίων δολαρίων και ενίσχυσε τις 
αμερικανικές δυνάμεις, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Ουίλιαμ Ουέστμορλαντ. Από 
16.000 στρατιωτικούς συμβούλους το 1964, τα αμερικανικά στρατεύματα έφθασαν τις 
75.000 άνδρες το 1965.  
 
Το καλοκαίρι του 1964 βόρειες ναυτικές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικού 
πλοίου ηλεκτρονικής κατασκοπίας ανοικτά του κόλπου Τόνκιν έξω από τα χωρικά 
ύδατα του Βόρειου Βιετνάμ. Την εποχή εκείνη πραγματοποιούνταν μυστικές ναυτικές 
επιδρομές του Νότιου Βιετνάμ ενάντια σε στόχους στα παράλια του βόρειου Βιετνάμ 
και η αμερικανική ηγεσία πίστεψε αρχικά ότι το Βόρειο Βιετνάμ είχε θεωρήσει κατά 
λάθος το αμερικανικό πλοίο μέρος των επιδρομών αυτών. Δύο ημέρες αργότερα όμως, 
η   αμερικανική   ναυτική   διοίκηση   ανέφερε   νέα   νυκτερινή    επίθεση    κατά    δύο  

Το Μονοπάτι Χο Τσι Μιν  

https://el.wikipedia.org/wiki/1960
https://el.wikipedia.org/wiki/1961
https://el.wikipedia.org/wiki/1965
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CE%A7%CE%BF_%CE%A4%CF%83%CE%B9_%CE%9C%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CE%A7%CE%BF_%CE%A4%CF%83%CE%B9_%CE%9C%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%B9%CF%84_%CE%91%CF%8A%CE%B6%CE%B5%CE%BD%CF%87%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%9F%CF%85%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84
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αμερικανικών πλοίων ηλεκτρονικής κατασκοπίας στον κόλπο Τόνκιν. Αργότερα 
προέκυψαν αμφιβολίες για το αν είχε γίνει αυτή η δεύτερη επίθεση αφού δεν 
κατέγραψαν τα ραντάρ εχθρικά πλοία και ενδέχεται να «έδειξαν» ανύπαρκτες εχθρικές 
μονάδες επιφάνειας λόγω κακοκαιρίας. Η κυβέρνηση Τζόνσον ωστόσο αποφάσισε να 
δημοσιοποιήσει τις δύο επιθέσεις και να ζητήσει το  ψήφισμα  του  Κογκρέσου  για  τη  
διενέργεια αντιποίνων. Όλοι οι βουλευτές και όλοι οι γερουσιαστές του Κογκρέσου, 
εκτός από δύο, υπερψήφισαν το λεγόμενο «ψήφισμα του κόλπου Τόνκιν», που 
εξουσιοδοτούσε τον πρόεδρο να αποκρούσει μελλοντικές επιθέσεις κατά των ενόπλων 
δυνάμεων των ΗΠΑ. Τα αμερικανικά αντίποινα περιορίσθηκαν σε αεροπορικούς 
βοµβαρδισµούς των ναυτικών εγκαταστάσεων του Βόρειου Βιετνάμ. Παρά τις 
μεγάλες καταστροφές, οι Βιετκόνγκ δεν πτοήθηκαν και πολλαπλασίασαν τις επιθέσεις 
τους.  
 
Με τις επιχειρήσεις αυτές επισημοποιήθηκε η συμμετοχή των Αμερικανών στον 
πόλεμο, οι οποίοι και ανέλαβαν τη διεύθυνση αυτού. Οι δύο πλευρές συνέχισαν την 
αύξηση και την ισχυροποίηση των δυνάμεών τους. Οι Βιετκόνγκ έφθασαν τις 250.000 
άνδρες και εξοπλίστηκαν από τη Σοβιετική Ένωση με σύγχρονα όπλα (αυτόματα 
τυφέκια, πολυβόλα, αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους). Οι 
Αμερικανοί συνέχισαν και αυτοί την ενίσχυση των δυνάμεών τους, οι οποίες έφθαναν 
τώρα τις 200.000 άνδρες. Οι Νοτιοβιετναμέζοι συγκρότησαν δύναμη 600.000 ανδρών. 
Μέχρι το τέλος του 1966 βρίσκονταν στο Βιετνάμ 385.000 Αμερικανοί στρατιώτες. 
Με την έναρξη του 1967 οι αμερικανικές δυνάμεις οργάνωσαν και εκτέλεσαν δύο 
μεγάλες επιχειρήσεις. Σε αυτές τις επιχειρήσεις οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να 
διαλύσουν τις αντάρτικες βάσεις των Βιετκόνγκ, αλλά όχι και να συλλάβουν ή να 
εξουδετερώσουν τους ηγέτες, οι οποίοι αποτελούσαν τον βασικό σκοπό της 
επιχείρησης και κατάφεραν να διαφύγουν στην Καμπότζη. Οι δύο αυτές επιτυχημένες 
επιχειρήσεις και οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί του Βορείου Βιετνάμ περιόρισαν 
προσωρινά τη δράση των Βιετκόνγκ.  
 
Η ηγεσία του Βόρειου Βιετνάμ κατάλαβε ότι 
η κατάσταση είχε αρχίσει να παίρνει 
δυσμενή τροπή και αποφάσισε να σχεδιάσει 
επιθετικές επιχειρήσεις για να αναπτερώσει 
το ηθικό των ανταρτών και του πληθυσμού. 
Η πρώτη επίθεση άρχισε στις 21 Ιανουαρίου 
1968 κατά της μεγαλύτερης αμερικανικής 
στρατιωτικής βάσης του Κε Σαν, στην οποία 
βρισκόταν δύναμη 6.000 Αμερικανών και 
Νοτιοβιετναμέζων. Η δεύτερη επιθετική 
ενέργεια των Βιετκόνγκ, γνωστή ως επίθεση 
του Τετ, άρχισε στις 31 Ιανουαρίου 1968 (βιετναμέζικη πρωτοχρονιά) και 
περιλάμβανε επιθέσεις στις 36 από τις 44 πρωτεύουσες επαρχιών του  Νοτίου  Βιετνάμ,  

Αμερικανικά άρματα μάχης. 
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σε 23 αεροδρόμια και σε πολλές άλλες στρατιωτικές βάσεις. Στην ίδια τη Σαϊγκόν 
5.000 περίπου αντάρτες επιτέθηκαν στο προεδρικό μέγαρο του Θιέου, το Γενικό 
Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων του Νότιου Βιετνάμ, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 
αλλά και κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ. Την ίδια τακτική ακολούθησαν οι Βιετκόνγκ 
και σε άλλες πόλεις ενώ σφοδρές μάχες έγιναν στην παλαιά πρωτεύουσα του Βιετνάμ, 
Χουέ. Προσωρινά κατάφεραν να  ελέγξουν 10 πόλεις, τις οποίες όμως μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν μετά από αντεπιθέσεις ισχυρών 
αμερικανοβιετναμικών δυνάμεων.  
 
Από στρατιωτικής πλευράς, η επίθεση του Τετ ήταν αποτυχημένη. Η επίθεση μεγάλης 
κλίμακας έφερε τις κομμουνιστικές δυνάμεις σε ανοικτή σύγκρουση µε τους 
αντιπάλους τους, όπου η συντριπτική αμερικανική υπεροπλία μπορούσε επιτέλους να 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Η κομμουνιστική πλευρά είχε μεγάλες απώλειες, 
που στις πρώτες δύο εβδομάδες έφτασαν τους 30.000 νεκρούς και στη συνέχεια 
διπλασιάστηκαν. Από την άλλη μεριά, οι ΗΠΑ έχασαν στις πρώτες δύο εβδομάδες 
περίπου 1.500 οπλίτες και στο πρώτο δίμηνο συνολικά 4.000. Η επίθεση του Τετ 
απέτυχε επίσης να προκαλέσει γενική εξέγερση του πληθυσμού του Νότιου Βιετνάμ 
και την ανατροπή του καθεστώτος Θιέου. Η επίθεση κατά της αμερικανικής 
πρεσβείας, που άρχισε στις 02:45 της 31ης Ιανουαρίου 1968, αποκρούστηκε εύκολα. 
Η νικηφόρα όμως αυτή μάχη στοίχισε τον πόλεμο στις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί 
δημοσιογράφοι που διέμεναν σε καταλύματα κοντά στην πρεσβεία έσπευσαν να 
καλύψουν την επίθεση κατά της πρεσβείας. Μόλις 15 λεπτά αργότερα το πρώτο 
τηλεγράφημα έφυγε προς τις ΗΠΑ και έλεγε ότι η πρεσβεία είχε καταληφθεί από τους 
Βιετκόνγκ. Στις 09:20 ο στρατηγός Ουέστμορλαντ σε συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι η 
πρεσβεία ουδέποτε καταλήφθηκε. Κανείς δημοσιογράφος δεν τον πίστεψε. Το 
αμερικανικό κοινό παρακολουθούσε κατάπληκτο ζωντανά στην τηλεόραση τις 

οδομαχίες μέσα στο κτηριακό σύμπλεγμα της 
αμερικανικής πρεσβείας και διαπίστωνε ότι έπειτα 
από τρία χρόνια αεροπορικών βομβαρδισμών και 
την αποστολή 500.000 στρατιωτών ο εχθρός δε 
βρισκόταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, αλλά 
αντίθετα ήταν σε θέση να εξαπολύσει τη 
μεγαλύτερη επίθεσή του. Για τον πρόεδρο Τζόνσον 
ήταν αδύνατον να παρουσιάσει την επίθεση Τετ ως 
στρατιωτική νίκη των ΗΠΑ.  
 
Στις 31 Μαρτίου 1968, σε τηλεοπτικό διάγγελμα 
στον αμερικανικό λαό, ο Τζόνσον ανήγγειλε τη 
διακοπή των βομβαρδισμών του Βορείου Βιετνάμ, 
το οποίο καλούσε σε ειρηνευτικές 
διαπραγματεύσεις. Στο τέλος του διαγγέλματος 

έκανε   µία   από   τις   πιο  δραματικές  κινήσεις  στην  πρόσφατη  αμερικανική  ιστορία  

Αμερικανικά βομβαρδιστικά 
αεροσκάφη  
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δηλώνοντας: «Δεν θα επιδιώξω και δεν θα αποδεχθώ το χρίσμα του κόμματός µου για 
άλλη µία θητεία ως πρόεδρός σας». Η απομάκρυνση του Τζόνσον από τις εκλογές του 
1968 μετέτρεψε την επίθεση Τετ σε λαμπρή νίκη του Χο Τσι Μιν. Με την πολιτική 
κατάρρευση του προέδρου Τζόνσον που είχε εκλεγεί λίγα χρόνια νωρίτερα µε το 
υψηλότερο ποσοστό των ψήφων στην αμερικανική ιστορία, το Βόρειο Βιετνάμ πέτυχε 
ιστορική νίκη στο κέντρο βάρους του  αντιπάλου  του,  που  ήταν η   αμερικανική  
κοινωνία.  Από  την  επίθεση  του  Τετ φάνηκε ότι ο πόλεμος δε διεξάγεται μόνο στο 
πεδίο της μάχης, αλλά και στο πεδίο της πληροφόρησης και της προπαγάνδας.  
 
Η αμερικανική πολιτική ηγεσία αναγκάστηκε να αλλάξει τη στρατηγική της. Στόχος 
τους τώρα ήταν η σταδιακή απεμπλοκή τους από το Βιετνάμ και η ταυτόχρονη 
ενίσχυση των νοτιοβιετναμικών δυνάμεων ώστε να αναλάβουν αυτοί τις ευθύνες του 
πολέμου. Μέχρι το τέλος του 1970 είχαν αποσυρθεί 122.000 Αμερικανοί στρατιώτες 
και όλα τα άλλα ξένα τμήματα. Μέχρι τον Αύγουστο του 1972 όλα τα μάχιμα 
αμερικανικά τμήματα είχαν εγκαταλείψει την Ινδοκίνα ενώ οι νοτιοβιετναμικές 
δυνάμεις έφθασαν να αριθμούν περισσότερους από 900.000 άνδρες. Στις 27 
Ιανουαρίου 1973 ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συνυπέγραψε με εκπρόσωπο της 
κυβέρνησης του Βορείου Βιετνάμ τη συμφωνία κατάπαυσης των εχθροπραξιών και 
την αποχώρηση όλων των αμερικανικών δυνάμεων εντός 60 ημερών. Η συμφωνία 
αυτή ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση και παρέδιδε το Νότιο Βιετνάμ στους 
Βιετκόνγκ.  
 
Το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 1975, οι δυνάμεις των κομμουνιστών διέλυσαν τις 
νοτιοβιετναμικές δυνάμεις και κατέλαβαν τη Σαϊγκόν. Το μεσημέρι της 30ής Απριλίου, 
την ώρα που το τελευταίο ελικόπτερο απομακρυνόταν από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη 
Σαϊγκόν, στον περίγυρο αυτής εισερχόταν το πρώτο άρμα των Βορειοβιετναμέζων. 
Έτσι για πρώτη φορά οι ΗΠΑ, η υπερδύναμη με το 
ανεξάντλητο δυναμικό και την τελειότερη 
τεχνολογία, παρόλο που θυσίασαν τις ζωές 60.000 
περίπου Αμερικανών και δαπάνησαν 150 
δισεκατομμύρια δολάρια έχασαν τον πόλεμο. Η 
αμερικανική κοινή γνώμη δεν μπορούσε να 
πιστέψει ότι η τιμή, η υπερηφάνεια και το γόητρο 
της χώρας τους καταρρακώθηκαν στις ζούγκλες 
και τα έλη του Βιετνάμ από τους Βιετναμέζους 
αντάρτες.  
 
Στρατηγική ΗΠΑ [Επεξεργασία | επεξεργασία 
κώδικα] 
 
Από το 1950 η «ανάσχεση» δεν επικεντρώνονταν 
σε    περιοχές    υψηλής     προτεραιότητας,     αλλά     εναντιώνονταν     σε     οποιαδήποτε  

Στρατιωτικές Περιφέρειες 
Νοτίου Βιετνάμ, 1967 

https://el.wikipedia.org/wiki/1970
https://el.wikipedia.org/wiki/1972
https://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1973
https://el.wikipedia.org/wiki/1975
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&veaction=edit&section=5
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&action=edit&section=5
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&action=edit&section=5
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κομουνιστική απειλή στην υφήλιο. Υπήρχε η αντίληψη, ότι οποιαδήποτε υποχώρηση 
των ΗΠΑ έναντι μιας τοπικής κομουνιστικής απειλής θα ενθάρρυνε τον 
«κομουνιστικό επεκτατισμό» ανά την υφήλιο. Αρχικά η «ανάσχεση» αφορούσε τον 
άμεσο επεκτατισμό της Σοβιετικής Ένωσης. Στη συνέχεια αφορούσε τον έμμεσο 
σοβιετικό επεκτατισμό µέσω δορυφόρων,  όπως  η  Κίνα  του 
Μάο. Η ανάσχεση του κομμουνισμού στο Ν. Βιετνάμ, τελικά δεν αφορούσε ούτε στο 
σοβιετικό ούτε στον κινεζικό επεκτατισμό αλλά στην αξιοπιστία των αμερικανικών 
δεσμεύσεων έναντι οποιασδήποτε κομμουνιστικής απειλής, ακόμα και της πλέον 
τοπικής.  
 
Η κυβέρνηση Τζόνσον ήθελε να αποφύγει στρατιωτική επέμβαση της Κίνας, καθώς 
δεν ήθελε να εμπλακεί σε ευρύτερο πόλεμο στην Ασία και για αυτό απέκλεισε εξαρχής 
την οποιαδήποτε χερσαία εισβολή στο Β. Βιετνάμ και στο Λάος, που συνόρευαν µε 
την Κίνα, και απέφευγε γενικότερα στρατιωτικές ενέργειες που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν την κινεζική ή και τη σοβιετική επέμβαση. Ο στρατηγός Ουέστµορλαντ 
είχε υιοθετήσει τη στρατηγική της φθοράς του αντιπάλου. Η στρατηγική αυτή είχε δύο 
αδύναμα σημεία.  
 
Το πρώτο ήταν η αύξηση του αντιαµερικανιςµού στο Ν. Βιετνάμ προς όφελος των 
Βιετκόγκ. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου ομάδες των Βιετκόγκ κρύβονταν σε ένα χωριό, 
ενδεχομένως εκβιάζοντας τους κατοίκους του, και οι αμερικανικές δυνάμεις 
κατέστρεφαν όλο το χωριό, χωρίς να διακρίνουν τους Βιετκόνγκ από τους άμαχους 
χωρικούς. Το αποτέλεσμα της πλήρους καταστροφής ενός χωριού άλλωστε ήταν 
περισσότερες απώλειες, που βελτίωναν τις στατιστικές της φθοράς του αντιπάλου. Ο 
μέσος Αμερικανός οπλίτης δυσκολευόταν να διακρίνει ένα Βιετκόνγκ από ένα άμαχο 
χωρικό καθώς οι Βιετκόνγκ δεν φορούσαν στρατιωτικές στολές. Το 1968 ένας 
αμερικάνος ταγματάρχης ειπε: «Έπρεπε να καταστρέψουμε το χωριό, για να το 
σώσουμε». 
 
Το δεύτερο ήταν ότι οι απώλειες της κομουνιστικής πλευράς αναπληρώνονταν µε 
ενισχύσεις από το Β. Βιετνάμ. Επομένως, για να επιφέρει τη νίκη η στρατηγική της 
φθοράς, έπρεπε να εξαντλήσει ποσοτικά όχι µόνο τους Βιετκόνγκ αλλά και το Β. 
Βιετνάμ και επειδή κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο ο ανταρτοπόλεμος μπορούσε να 
συντηρηθεί για πολλά χρόνια. 
 
Η στρατηγική της φθοράς αδυνατούσε να επιφέρει τη νίκη σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Ο χρόνος όμως ήταν υπέρ της κομουνιστικής πλευράς, καθώς η αμερικανική 
κοινωνία δεν ήταν διατεθειμένη να υφίσταται το κόστος του πολέμου επ’ αόριστο. Οι 
Βιετκόγκ και το Β. Βιετνάμ πολεμούσαν για την απελευθέρωση και ένωση της 
πατρίδας τους, σκοποί που για κάθε έθνος χαίρουν εξαιρετικά υψηλής εσωτερικής 
νοµιµοποίησης. Οι ΗΠΑ από την  άλλη,  πολεμούσαν  για  να  πετύχουν  την  ανάσχεση  
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του κομουνισμού σε µία ασήμαντη περιοχή του πλανήτη, ενάντια σε έναν αντίπαλο 
που αδυνατούσε να απειλήσει τα εθνικά τους συμφέροντα. Η ασυμμετρία στην 
εσωτερική νοµιµοποίηση, σήμαινε ότι οι ΗΠΑ βρέθηκαν στη μειονεκτική θέση από 
τη στιγμή που η σύρραξη πήρε τη μορφή ενός μακροχρόνιου αγώνα. 
 
Όσον αφορά τις χερσαίες επιχειρήσεις στο Ν. Βιετνάμ, ο σημαντικότερος πολιτικός 
περιορισμός ήταν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο Λάος 
και στην Καμπότζη. Ο πολιτικός αυτός περιορισμός είχε δύο αρνητικές συνέπειες για 
τη στρατηγική των ΗΠΑ.  
 
Οι δυνάμεις του Β. Βιετνάμ και των Βιετκόνγκ μπορούσαν να υποχωρούν στις 
ανατολικές επαρχίες του Λάος και της Καμπότζης. 
 
Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στο Ν. Βιετνάμ δεν είχε τη δυνατότητα να πλήξει 
τη στρατηγική του αντιπάλου στο κέντρο βάρους της, που ήταν η ικανότητα του 
Βόρειου Βιετνάμ να διοχετεύει πολεμοφόδια και μονάδες στον Νότο µέσω του 
«μονοπατιού Χο Τσι Μιν». Η ανακοπή της ροής πολεμοφοδίων και μονάδων ήταν 
πρακτικά αδύνατη κατά μήκος των 1.600 χιλιομέτρων των συνόρων του Ν. Βιετνάμ, 
καθώς διέσχιζαν περιοχές μέσα σε ζούγκλα. 
 
Με δεδομένο ότι οι χερσαίες αμερικανικές επιχειρήσεις ήταν περιορισμένες στο 
έδαφος του Νότιου Βιετνάμ, ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων, στρατηγός 
Ουέστµορλαντ, είχε δύο βασικές στρατηγικές επιλογές.  
 
Η πρώτη ήταν να επικεντρωθεί στην προστασία του πληθυσμού του Ν.Βιετνάμ από τις 
επιθέσεις των κομουνιστικών δυνάμεων. Αυτό όμως θα σήμαινε διασπορά των 
αμερικανικών δυνάμεων σε πόλεις και χωριά σαν ένα είδος πολιτοφυλακής κάτι που 
ήταν αδιανόητο για τον Ουέστµορλαντ, αφού θα άφηνε την πρωτοβουλία διεξαγωγής 
επιχειρήσεων στους Βιετκόγκ. 
 
Η δεύτερη στρατηγική επιλογή, στην οποία κατέληξε ο Ουέστµορλαντ, ήταν η 
διεξαγωγή επιθετικών επιχειρήσεων καταδίωξης και καταστροφής των δυνάμεων του 

αντιπάλου. Σε έναν πόλεμο όμως χωρίς 
μέτωπα, ήταν δύσκολο να βρεθούν οι δυνάμεις 
του αντιπάλου, ο οποίος λειτουργούσε µε 
βάση τις αρχές του ανταρτοπόλεμου. 
 
Σχετικά με τις αεροπορικές επιχειρήσεις, οι 
ΗΠΑ απέφυγαν τους αναποτελεσματικούς 
γενικούς και αδιάκριτους βοµβαρδιςµούς των 
πόλεων, που είχαν εξαπολύσει κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο    Πόλεμο    και    τον   πόλεμο   της  

Αμερικανικό βομβαρδιστικό 
αεροσκάφος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
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Κορέας. Η εμπειρία των δύο αυτών πολέμων έδειξε ότι η αδιάκριτη ισοπέδωση των 
πόλεων δεν επέφερε την επιδιωκόμενη κάμψη της πολιτικής θέλησης του αντιπάλου 
και η αποφυγή τους από την άλλη, συνέβαλε στον περιορισμό του ποσοστού των 
αμάχων μεταξύ των νεκρών του  πολέμου  του  Βιετνάμ, που ανήλθαν στο 28% σε 
σύγκριση µε 40% στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 70% στον πόλεμο της Κορέας. 
Δεδομένης της υπανάπτυξης του Β. Βιετνάμ, οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ 
δεν μπορούσαν να προκαλέσουν σπουδαίο οικονομικό κόστος, ικανό να πείσει την 
κυβέρνησή του να δεχθεί τους αμερικανικούς όρους.  
 
Επιχειρησιακά, ο ευκολότερος τρόπος ήταν να βομβαρδισθούν και να ναρκοθετηθούν 
τα λιμάνια του Β. Βιετνάμ, καθώς και οι σιδηροδρομικές γραμμές που το συνέδεαν µε 
την Κίνα, για να διακοπεί η εισροή πετρελαίου και πολεμοφοδίων από τη Σοβιετική 
Ένωση και την Κίνα, χωρίς την οποία ο Χο Τσι Μιν δεν θα ήταν σε θέση να συνεχίσει 
τον αγώνα του. Ο Τζόνσον ωστόσο θεώρησε ότι µία τέτοια στρατηγική μπορούσε να 
προκαλέσει ευρύτερο πόλεμο µε την Κίνα ακόμα και µε τη Σοβιετική Ένωση και γι’ 
αυτό απέκρουσε τις προτάσεις της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ ώστε να 
επικεντρωθούν οι βομβαρδισμοί στους διαύλους τροφοδότησης του αγώνα από την 
Κίνα. Το αποτέλεσμα ήταν η αεροπορική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Β. Βιετνάμ 
να είναι µάλλον αντιπαραγωγική, αφού κατέληξε να πλήττει διάφορους στόχους 
στρατιωτικών και άλλων υποδομών, που δυσχέραναν µεν τη λειτουργία της 
οικονομίας και της στρατιωτικής μηχανής του Β. Βιετνάμ, χωρίς ωστόσο να 
προκαλέσουν απαγορευτικό κόστος. Από την άλλη, συσπείρωσε την κοινωνία του Β. 
Βιετνάμ υπέρ του νέου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, όπως τον παρουσίαζε ο Χο Τσι 
Μιν, ενάντια στον καθημερινά ορατό αμερικανικό εχθρό. Επιπλέον έπληξε τη διεθνή 
νομιμοποίηση των ΗΠΑ προκαλώντας διεθνή έξαρση του αντιαµερικανιςµού και 
διευκολύνοντας την κινητοποίηση των κομουνιστικών κρατών για την υλική 
υποστήριξη του Β. Βιετνάμ.  
 
Στρατηγική των Βιετκόνγκ [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Ο αγώνας των Βιετκόνγκ και του Β. Βιετνάμ ακολουθούσε τα τρία βήματα του 
επαναστατικού πολέμου σύμφωνα με τον Μάο Τσετούνγκ.  
 
Το πρώτο βήμα ήταν η σύσταση των πυρήνων του υπόγειου πολιτικοστρατιωτικού 
δικτύου και η επέκτασή του. 
 
Το δεύτερο βήμα, που ξεκίνησε το 1961, ήταν η εξαπόλυση ανταρτοπόλεμου σε όσο 
το δυνατόν περισσότερα μέρη της επαρχίας. 
 
Το τρίτο βήμα προέβλεπε τη μετεξέλιξη του ανταρτοπόλεμου σε τακτικό πόλεμο για 
την κατάκτηση και υπεράσπιση περιοχών και πόλεων. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&veaction=edit&section=6
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&action=edit&section=6
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Οι Βιετκόνγκ χρησιμοποιούσαν στο έπακρο την τακτική και τις αρχές του 
ανταρτοπόλεμου. Συνήθως, οι βάσεις εξορμήσεώς τους ήταν σε απομακρυσμένες και 
ασφαλείς περιοχές, αλλά είχαν δημιουργήσει και ενδιάμεσες βάσεις. Ο κάθε Βιετκόνγκ 
ήταν ένας άριστα ειδικευμένος αντάρτης και δολιοφθορέας, ο οποίος μαχόταν μέσα 
στη δική του χώρα και επομένως, ήταν γνώστης της περιοχής. Επιπλέον είχε την 
ευχέρεια μέσα σε ελάχιστο χρόνο να κρύβει τον οπλισμό του, να αλλάζει ρούχα και να 
παρουσιάζεται σαν φιλειρηνικός πολίτης, χωρίς να γίνεται αντιληπτός.  
 
Οι δολιοφθορείς των Βιετκόνγκ περνούσαν πριν από 
την έναρξη των επιχειρήσεων στα μετόπισθεν των 
Κυβερνητικών δυνάμεων και ενεργούσαν κάθε είδους 
εκτεταμένες δολιοφθορές. Μια σοβαρή, επίσης, 
προσπάθεια, την οποία ανέλαβαν οι Βιετκόνγκ, ήταν η 
εκκαθάριση και εξουδετέρωση της αστυνομίας του Ν. 
Βιετνάμ, µε τρόπο ώστε αυτή να χάσει τον έλεγχο σε 
μεγάλες περιοχές της χώρας. Επίσης, οι Βιετκόνγκ, 
κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, χρησιμοποίησαν 
σε μεγάλη έκταση και µε μεγάλη επιδεξιότητα νάρκες 
και παγίδες και είχαν σημαντικά αποτελέσματα. Σε µία 
Αμερικανική Μεραρχία για παράδειγμα οι απώλειες 
από τις νάρκες ήταν 22,4% και από τις παγίδες 10%, 
δηλαδή συνολικά για τις δύο περιπτώσεις 32,4% έναντι 22,4% για τις απώλειες από τα 
πυρά ελαφρών όπλων και 22,9% για τις απώλειες από όλμους.  
 
Η τρομοκρατία, η βία, οι νυχτερινές δολοφονίες, οι ενέδρες, οι αιφνιδιαστικές 
επιθέσεις κτλ. Αποτελούσαν το κύριο γνώρισμα της τακτικής των Βιετκόνγκ. Μια 
συνηθισμένη ενέργεια των Βιετκόνγκ ήταν η δημοσίευση πίνακα υποψηφίων ατόμων 
για δολοφονία, σε ένα συγκεκριμένο χωριό ή συνοικισμό. Ο κατάλογος περιλάμβανε, 
συνήθως, τα ονόματα του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, του 
αντιπροέδρου, του αστυνόμου και των ανδρών της αστυνομικής δυνάμεως, της 
εθνοφυλακής του χωριού και ειδικά των αξιωματικών ή των υπαξιωματικών, όπως 
επίσης και οποιωνδήποτε άλλων αντιπροσώπων της επαρχίας του νομού ή της εθνικής 
κυβερνήσεως. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα του καταλόγου ήταν απροσπέλαστα, 
τότε οι Βιετκόνγκ δολοφονούσαν τις συζύγους, τα παιδιά ή τους γονείς τους. Το 1965, 
για παράδειγμα, δολοφονήθηκαν µε αυτόν τον τρόπο 436 τοπικοί άρχοντες και 1.359 
άλλοι πολίτες. Επίσης, απήχθησαν πάνω από 11.000 δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και 
8.400 πολίτες.  
 
Τερματισμός του πολέμου [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]  

Χωρικοί υπό κράτηση από 
τον Αμερικανικό Στρατό, 

1966 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&veaction=edit&section=7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&action=edit&section=7
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Το σχέδιο της «Βιετναμοποίησης», όπως ονομάστηκε, προέβλεπε την απεμπλοκή των 
Αμερικανών με τη σταδιακή αποχώρηση των στρατευμάτων τους αφήνοντας τον 
πόλεμο στο έδαφος στο στρατό του Ν. Βιετνάμ, αλλά και την αύξηση των 
αεροπορικών επιχειρήσεων για διατήρηση της ισορροπίας.  Στα  χρόνια  του  Νίξον  ο 

 Πόλεμος επεκτάθηκε στα γειτονικά Λάος και 
Καμπότζη, παραβιάζοντας τα διεθνή δικαιώματα 
αυτών των χωρών, με μυστικές επιδρομές που 
σκοπό είχαν να καταστρέψουν τα καταφύγια των 
κομμουνιστών αλλά και να αποκόψουν τις οδούς 
ανεφοδιασμού τους. Οι εντατικοί βομβαρδισμοί 
και η επέμβαση στην Καμπότζη τον Απρίλιο 
1970 ξεσήκωσε μεγάλες διαδηλώσεις στο 
εσωτερικό των ΗΠΑ κατά τις οποίες 
σκοτώθηκαν και φοιτητές από την εθνοφρουρά. 
Το σχέδιο της Βιετναμοποίησης του Νίξον 
σταμάτησε προσωρινά την κριτική, καθώς 
αποσύρονταν τα Αμερικανικά στρατεύματα. Οι 
εκτεταμένοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί όμως 
δημιούργησαν κύμα διαμαρτυρίας.  

 
Οι συγκρούσεις εντάθηκαν τον Δεκέμβριο του 1972, όταν ο Νίξον εξαπέλυσε μία 
σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον στόχων σε μεγάλες πόλεις στο Β. 
Βιετνάμ. Αυτές οι επιθέσεις, γνωστές σαν «Βομβαρδισμοί των Χριστουγέννων», 
καταδικάστηκαν άμεσα από τη διεθνή κοινότητα και οδήγησαν τον Νίξον στην 
αναθεώρηση της τακτικής των διαπραγματεύσεων. Η υπόθεση πόλεμος στο Βιετνάμ 
έπρεπε να κλείσει οριστικά γιατί είχε τεράστιο πολιτικό και οικονομικό κόστος για τις 
ΗΠΑ. Στις 23 Ιανουαρίου 1973 μονογράφηκε το τελικό προσχέδιο της συμφωνίας 
ειρήνης τερματίζοντας τις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Β. Βιετνάμ. Η συμφωνία 
ειρήνης του Παρισιού δεν τερμάτισε τις συγκρούσεις στην περιοχή καθώς το καθεστώς 
της Σαϊγκόν συνέχισε να μάχεται τις κομμουνιστικές δυνάμεις. 
  
Το 1975 ο τελευταίος αμερικάνος στρατιώτης αποχωρεί από το Βιετνάμ καθώς στις 30 
Απριλίου 1975 καταλαμβάνεται η Σαϊγκόν.  
 
Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Ο πόλεμος του Βιετνάμ κατά τα έτη 1965-1973, ήταν ένας ανταρτοπόλεμος σoβιετo-
κινεζικής εμπνεύσεως όσον αφορά την τακτική και τις μεθόδους διεξαγωγής του εκ 
μέρους των Βιετκόνγκ. Από μέρος των Αμερικανικών στρατευμάτων, καθώς και των 
Κυβερνητικών, η αντιμετώπιση του πολέμου υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη και 
ανεπιτυχής. Οι παραπάνω είχαν μεγάλες απώλειες σε έμψυχο και άψυχο υλικό, καθώς 
δεν   είχαν  την  κατάλληλη  δομή  ώστε  να  αντιμετωπίσουν  τους  αντάρτες.  Οι  ΗΠΑ  

Ο Σοβιετικός αξιωματούχος 
Αλεξέι Κοσίγκιν με τον 

Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Μ. 
Τζόνσον κατά τη Διάσκεψη 

Κορυφής του Γκλάσμπορο, όπου 
οι δύο εκπρόσωποι συζήτησαν τις 

δυνατότητες ενός ειρηνικού 
διακανονισμού. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&veaction=edit&section=8
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&action=edit&section=8
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υιοθέτησαν αμυντική στρατηγική που περιόριζε τις χερσαίες επιχειρήσεις στο χώρο 
του Ν. Βιετνάμ και επέτρεπε αεροπορικούς βοµβαρδιςµούς στον χώρο του Β. Βιετνάμ. 
Η στρατηγική αυτή, καθορίσθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζόνσον και απέβλεπε 
έμμεσα στην αποφυγή κλιμακώσεως του πολέμου στη νοτιοανατολική Ασία, µε την 
εμπλοκή σε αυτόν και της Κομμουνιστικής Κίνας.  
 
Στον πόλεμο του Βιετνάμ δεν υπήρχε γραμμή μετώπου και γι’ αυτό ήταν διαφορετικός 
από άλλους πολέμους. Τα κυβερνητικά και συμμαχικά στρατεύματα δεν είχαν την 
εμπειρία και την εκπαίδευση παρά τον υπέρτερο τεχνολογικά εξοπλισμό τους να 
αντιμετωπίσουν τον εχθρό τύπου Βιετκόνγκ. Οι μαζικές αεροπορικές επιδρομές των 
ΗΠΑ δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα γιατί οι Βιετκόνγκ δε διέθεταν τρωτές 
γραμμές συγκοινωνιών ή μεγάλες εγκαταστάσεις Διοικητικής Μέριμνας και επιπλέον 
η πυκνή ζούγκλα δεν επέτρεπε τον εντοπισμό στόχων για την αεροπορία. Οι 
Αμερικανικές δυνάμεις δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν επιχειρήσεις τέτοιου είδους 
με εκπαίδευση σε συμβατικό πόλεμο και έτσι τα αποτελέσματα υπήρξαν οδυνηρά γι’ 
αυτές.  
 
Ο πρόεδρος Τζόνσον δεν κινητοποίησε την αμερικανική κοινωνία υπέρ του πολέμου. 
Ποτέ δεν ζήτησε κήρυξη του πολέμου από το Κογκρέσο (αρκούμενος στο «ψήφισμα 
του κόλπου Τόνκιν» του 1964) και ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον μεγαλύτερο πολεμικό τους 
αγώνα μετά το 1945. Αναλύοντας το σύμφωνα με τη θεωρία της τριάδας του 
Κλάουζεβιτς, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη κινητοποίησης της 
αμερικανικής κοινωνίας, που είναι το ένα από τα τρία στοιχεία της τριάδας του 
πολέμου (κυβέρνηση – ένοπλες δυνάμεις – λαός).  
 
 Δεύτερος πολιτικός παράγοντας, που 
συνέβαλε στην αποτυχία της 
αμερικανικής επέμβασης, ήταν οι 
αδυναμίες του νοτιοβιετναµέζικου 
κράτους. Η διείσδυση των Βιετκόνγκ 
στην κοινωνία του Νότιου Βιετνάμ 
διευκολύνθηκε από την ανικανότητα 
των κυβερνήσεών του να τη 
συσπειρώσουν και να δημιουργήσουν 
αξιόπιστο πόλο για τον βιετναμέζικο 
εθνικισμό ενάντια στον Χο Τσι Μιν. Η 
αµερικανοποίηση του πολέμου κατά 
την περίοδο 1965-8 κλόνισε την 
εσωτερική νοµιµοποίηση της ηγεσίας του Ν. Βιετνάμ. Ο Χο Τσι Μιν, απεναντίας, 
έχαιρε μεγάλης εσωτερικής νοµιµοποίησης ως ο ηγέτης του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα και κατόρθωσε έτσι να κινητοποιήσει την κοινωνία του Β. Βιετνάμ καθώς και 
μεγάλων τμημάτων του Ν. Βιετνάμ παρά τις  αυξανόμενες  θυσίες  που  υφίσταντο.  Η  

Νοσοκομείο στο Βιετνάμ, 1967  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82
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αποτυχία της στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στο Βιετνάμ, αποδεικνύει περίτρανα 
ότι στη διεθνή πολιτική οι υλικοί συντελεστές ισχύος (ΑΕΠ, ένοπλες δυνάμεις) δεν 
αποτελούν  πάντοτε  τον  καθοριστικό  παράγοντα των διεθνών εξελίξεων. Στην 
περίπτωση του Βιετνάμ η συντριπτική ασυμμετρία υπέρ των ΗΠΑ σε υλικούς 
συντελεστές ισχύος υπεραντισταθµίσθηκε από δύο διαφορετικές ασυµµετρίες.  
 
Το Β. Βιετνάμ πολεμούσε για την εθνική ενοποίησή του, γεγονός που αποτελεί την 
πλέον νοµιµοποιηµένη αιτία για τις θυσίες του πολέμου, όσο μαζικές και αν είναι. Οι 
ΗΠΑ, απεναντίας, πολεμούσαν για µία άκρως ιδεολογική και παγκοςµιοποιηµένη 
εκδοχή της στρατηγικής της ανάσχεσης, σύμφωνα µε την οποία απαραίτητη για τη 
διαφύλαξη της αποτρεπτικής αξιοπιστίας της ήταν η αντίσταση σε κάθε τοπικό 
κομουνιστικό κίνημα ακόμα και στις πιο ασήμαντες γεωπολιτικά περιοχές του 
πλανήτη. Με τη συσσώρευση των θυσιών της και χωρίς ορατή προοπτική μιας 
νικηφόρας έκβασης στον πόλεμο η αμερικανική κοινωνία κατέληξε –ορθά- στο 
συμπέρασμα ότι δεν διακυβεύονταν σημαντικά αμερικανικά εθνικά συμφέροντα ικανά 
να δικαιολογήσουν τις απώλειές της. 
 
Υπήρχε ασυµµετρία στην αποτελεσματικότητα της στρατηγικής των δύο αντιπάλων. 
Το Β. Βιετνάμ τελειοποίησε τις μεθόδους του ανταρτοπόλεμου, που κατείχε από την 
εποχή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα ενάντια στη γαλλική αποικιοκρατία. Οι 
ΗΠΑ δεν κατόρθωσαν να αναπτύξουν στρατηγική ικανή να πλήξει το κέντρο βάρους 
του αντιπάλου ή να αποδιοργανώσει τη δική του στρατηγική. Αντίθετα, κατέληξαν να 
χρησιμοποιούν τα άφθονα υλικά μέσα τους µε εξαιρετικά αναποτελεσματικό τρόπο 
στα πλαίσια της στρατηγικής της φθοράς, γεγονός που πρόδιδε έλλειμμα στρατηγικής 
σκέψης. 
 
Η κατασπατάληση και η υπερβολή στη χρήση της αμερικανικής υπεροπλίας χωρίς 
αποφασιστικό στρατηγικό αποτέλεσμα ήταν εκπληκτική. Στην τριετία 1965-7 η 
αμερικανική αεροπορία έριξε περισσότερες βόμβες στο Βιετνάμ από όσες είχε ρίξει σε 
όλα τα θέατρα των επιχειρήσεων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το κόστος του 
Βιετνάμ για τις ΗΠΑ ήταν μεγάλο. Οι αμερικανικές απώλειες στο σύνολο του 
πολέμου, ανήλθαν στους 58.000 νεκρούς, ενώ πάνω από 8.000 αμερικάνικα 
αεροσκάφη καταρρίφθηκαν. Ο πόλεμος οδήγησε στην αύξηση του αντιαµερικανιςµού 
παγκοσμίως. Επιπλέον επέτρεψε στη Σοβιετική Ένωση να υλοποιήσει φιλόδοξα 
προγράμματα ανάπτυξης των πυρηνικών της εξοπλισμών, ενόσω οι ΗΠΑ ήταν 
απορροφημένες στο Βιετνάμ, µε αποτέλεσμα να φτάσει την πυρηνική ισοπαλία στα 
τέλη της δεκαετίας του ‘60. Το Βιετνάμ συνέβαλε επίσης στην κρίση της αμερικανικής 
εσωτερικής πολιτικής, που ξέσπασε στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 και 
αποκορυφώθηκε το 1968.  
 
Άλλοι Σύμμαχοι των δύο ήταν η Κίνα για τον Βορρά και η Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία 
και Νότια Κορέα για τον Νότο.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%95%CE%A0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%96%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
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Εξωτερικοί σύνδεσμοι [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
«Ο Α’ Πόλεμος της Ινδοκίνας», αφιέρωμα στον ιστότοπο της εφημερίδας «Η 
Καθημερινή», 1 Νοεμβρίου 2011. 
 

 

Τα Wikimedia Commons έχουν πολυμέσα σχετικά με το θέμα 
Πόλεμος του Βιετνάμ 

 

Σύνδεσμοι σε καταλόγους καθιερωμένων όρων 

 WorldCat 
 LCCN: sh85143277 
 GND: 4063516-8 
 BNF: cb11937639v 

(data) 
 NDL: 00560641 
 NKC: ph127100 

 

 
«Ο Α΄ Πόλεμος της Ινδοκίνας», αφιέρωμα στον ιστότοπο της εφημερίδας «Η 
Καθημερινή», 1 Νοεμβρίου 2011. Ανακτήθηκε από: 
 
«https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Πόλεμος_του_Βιετνάμ&oldid=7985866» 
 
Κατηγορίες: Πόλεμος του Βιετνάμ & Σύγχρονη ιστορία 
 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%
BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%
B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC 
 

Βοηθήστε να βελτιωθεί το λήμμα 

Βρήκατε κάποιο σφάλμα ή παράλειψη; Μπορείτε να 

το αναφέρετε στη σελίδα συζήτησης για το λήμμα. 
Πρόταση για διόρθωση  

Αλλά να θυμάστε ότι μπορείτε να προχωρήσετε ο ίδιος στη διόρθωση των λαθών 

που βρήκατε, πατώντας «επεξεργασία» στην κορυφή της σελίδας 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&veaction=edit&section=9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC&action=edit&section=9
https://web.archive.org/web/20120131121617/http:/portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_01/11/2011_412719
https://el.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vietnam_War
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://www.worldcat.org/identities/lccn-sh85-143277
https://el.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress_Control_Number
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85143277
https://el.wikipedia.org/wiki/Integrated_Authority_File
http://d-nb.info/gnd/4063516-8
https://el.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937639v
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11937639v
https://el.wikipedia.org/wiki/National_Diet_Library
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00560641
https://el.wikipedia.org/wiki/National_Library_of_the_Czech_Republic
http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=ph127100&CON_LNG=ENG
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Πόλεμος_του_Βιετνάμ&oldid=7985866
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Η Ανάσταση του Χριστού 

Αρχικά, η λέξη Ανάσταση (στην αρχαία ελληνική ἀνάστασις) ετυμολογικά 
προέρχεται από το ἀνίστημι < ἀνά + ἵστημι που σημαίνει έγερση από τον τάφο. Τo 
γεγονός της Ανάστασης, είναι συνέχεια του γεγονότος του Σταυρού. 
 
Στην Ορθοδοξία και σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, σύμφωνα με τους Πατέρες της 
Εκκλησίας μας, η Ανάσταση του Χριστού, αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός μέσα 
στην ιστορία και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται «εορτή εορτών» και «πανήγυρις 
πανηγύρεων». 

 

Παράθεμα 2α 
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Η Ανάσταση θεωρείται ως στάση, εξέγερση, έξοδος και παρουσιάζεται ως η δια του 
Σταυρού νίκη της ζωής επί του θανάτου. Ο μακαριστός σπουδαίος Ρώσος Θεολόγος 
Παύλος Ευδοκίμωφ σημειώνει επιγραμματικά: «Η Ανάσταση του Χριστού είναι η 
νίκη που καταργεί τον θάνατο»[1]. Στο γεγονός αυτό, ο Θεός δίνει στην ψυχή του 
Χριστού τη δύναμη να ξυπνήσει το σώμα Του από τον ύπνο και να ενωθεί με αυτήν 
«οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ»[2][3]. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο 
καθηγητής Ιωάννης Καραβιδόπουλος: «Η Ανάσταση του Χριστού δεν υπάγεται στη 
νομοτέλεια αυτού του κόσμου και συνεπώς δεν είναι απλώς ένα γεγονός τεράστιας 
ιστορικής σημασίας, αλλά βρίσκεται πάνω από την ιστορία, της δίνει νόημα και 
την προσανατολίζει προς νέους ορίζοντες, προς ένα καινούργιο κόσμο που είναι 
τελείως διαφορετικός από τον γνωστό μας κόσμο της φθοράς, του πόνου και του 
θανάτου. Η Ανάσταση του Χριστού δηλώνει την αρχή της νέας δημιουργίας, του 
καινούργιου κόσμου που προσφέρει ο Θεός στην ανθρωπότητα. Κι ο καινούργιος 
αυτός κόσμος δεν έχει καμιά σχέση με την οσμή της φθοράς, τον τρόμο του 
θανάτου και τις εχθρικές εκδηλώσεις του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, αλλ’ 
είναι ζωή αγάπης, ζεστασιάς και ελπίδας. Η Ανάστασή του Χριστού είναι μήνυμα 
ελπίδας και ζωής. Το μήνυμα αυτό με το κήρυγμα της Εκκλησίας απευθύνεται 
στον άνθρωπο κάθε εποχής και μαρτυρεί την ανεξάντλητη αγάπη του Θεού, ο 
οποίος, παρά τις θανατηφόρες ενέργειες των ανθρώπων, τους καλεί συνεχώς στη 
ζωή και στον κόσμο της Αναστάσεως»[4]. 
 
Η εικόνα της Αναστάσεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δύο τύπους: Ο ένας είναι 
η κάθοδος του Χριστού στον Άδη, η «Άδου Κάθοδος» όπως λέει ο αρχιμανδρίτης 
Συμεών, ηγούμενος της Μονής Μαυροβουνίου στους Τρούλους της Λάρνακας, 
αγιογράφος και μελετητής της βυζαντινής τέχνης[5]. Ο δεύτερος εικονογραφικός 
τύπος είναι εκείνος που εικονίζει άλλοτε τον Πέτρο και τον Ιωάννη στο κενό Μνημείο 
και άλλοτε τον άγγελο που «επί τον λίθο καθήμενος» εμφανίστηκε στις Μυροφόρες[6]. 
Αργότερα η εικόνα της Αναστάσεως του τύπου αυτού πλουτίστηκε με τις σκηνές της 
εμφάνισης του Χριστού στη Μαρία Μαγδαληνή (το «Μη μου άπτου») και στις δύο 
Μαρίες (το «Χαίρε των Μυροφόρων»)[7], οι οποίες γονατιστές προσκύνησαν τον 
Αναστηθέντα Χριστό[8]. 
 
Περιγραφή της εικόνας 
 
Στη βάση της εικόνας, ανάμεσα σε απότομους βράχους ανοίγεται μια σκοτεινή 
άβυσσος. Διακρίνουμε τις μαρμάρινες σαρκοφάγους, τις πύλες της κολάσεως με τις 
σκόρπιες κλειδαριές, καρφιά και κλείθρα, καθώς και τις μορφές του Σατανά και του 
Άδη. Κάτω από τις πύλες του Άδη που έσπασε ο Χριστός[9], απεικονίζεται μέσα σε 
ένα μαύρο χάσμα ένας γέρος αναμαλλιασμένος ή και γυμνός, δεμένος με αλυσίδες και 
έντρομος, ο οποίος είναι ο θάνατος ή ο Σατανάς[10]. Σε ορισμένες μεταγενέστερες 
εικόνες, όπως μας πληροφορεί ο ιερομόναχος Διονύσιος στην ερμηνεία των 
Ζωγράφων, ιστορούνται άγγελοι «να δένουν τον Βεελζεβούλ»[11]. Αυτά είναι τα 
«κατώτατα της γης», τα «ταμεία του Άδου» όπου κατέβηκε ο Κύριος για να κηρύξει 
τη σωτηρία[12] «τοις απ’ αιώνος εκεί καθεύδουσι»[13]. Ο Άδης, λοιπόν,  είναι  ιδεατός  
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χώρος, μεταφυσικός, κι όμως απτός χάρη στις ρεαλιστικές υπομνήσεις των συμβόλων 
του, συμβόλων φθοράς και δουλείας που αναιρεί η μεγαλειώδης θεϊκή παρουσία[14]. 
 
Πάνω από το σπήλαιο, στο κέντρο της εικόνας, προβάλλει ο νικητής του θανάτου, ο 
Χριστός[15] – κεραυνός, με εμφανή στα χέρια και στα πόδια Του τα σημάδια της 
Σταύρωσης[16], λάμποντας από το άκτιστο φως, Κύριος της Ζωής, γεμάτος με 
δυναμισμό του Αγίου Πνεύματος και ακτινοβολώντας θείες ενέργειες[17]. Η όψη του 
προσώπου Του είναι αυστηρή αλλά με έκφραση φιλάνθρωπη, δηλαδή, στην εικόνα 
διακρίνεται το στοργικό Του βλέμμα για τον άνθρωπο. Είναι φανερό ότι το πρόσωπο 
Του κυριαρχεί βασιλικά ως ελευθερωτής και από την υπερβολική αγάπη Του για τον 
άνθρωπο φθάνει ως και στον Άδη για να τον συναντήσει. Ο Χριστός κατεβαίνει μέσα 
στον (εσωτερικό) Άδη κάθε ανθρώπου, εισέρχεται μέσα στην απελπισία του για να τον 
ανασύρει από αυτό το βασανιστικό μαρτύριο της απελπισίας, της φθοράς και μοναξιάς 
του και να τον κάνει να κοινωνήσει μαζί του. Η ωοειδής δόξα  ή ο φωτεινός κύκλος 
που περιβάλει τον Χριστό, δείχνει τη θεότητά Του. Η ψυχή Του αν και χωρίστηκε με 
το θάνατο από το σώμα Του, εξακολουθεί και είναι ενωμένη με τη θεία υπόσταση. Η 
ορμητικότητα της κίνησης, το φωτοστέφανο στην κεφαλή Του, τα χρυσά ιμάτια Του 
που κυματίζουν – ακτινοβολούν και η θριαμβευτική όψη του προσώπου Του 
εναρμονίζονται πλήρως με το δίστιχο της Πασχαλινής ακολουθίας: “Χριστός κατελθών 
προς πάλην άδου μόνος, Λαβών ανήλθε πολλά της νίκης σκύλα (=λάφυρα)”. Ο Χριστός, 
όρθιος, επιστρέφει τροπαιούχος από τη μάχη του με τον Άδη κρατώντας τα πρώτα 
λάφυρα της νίκης. Είναι ντυμένος με φως, χαρακτηριστικό του δοξασμένου σώματος 
και σύμβολο της θείας Δόξας. Τα ενδύματα Του είναι από μια υπερφυσική λευκότητα 
και αναφέρονται στα χρώματα του Θαβώρ (=Το Όρος που έγινε η Μεταμόρφωση του 
Χριστού), αλλού, σε άλλες εικόνες, αυτό είναι κίτρινο επίχρυσο, και σκεπασμένα με 
επίβλημα, με χρυσές ακτίνες. Ο Χριστός είναι με βασιλικά ενδύματα, είναι ο Κύριος, 
αλλά η μόνη δύναμή του είναι η Σταυρωμένη Αγάπη και η αήττητη δύναμη του 
Σταυρού. Με μία δυνατή κίνηση των χεριών (πιάνοντας από τους καρπούς) αρπάζει 
όλο ζωντάνια τον Αδάμ και την Εύα ταραγμένους για να τους οδηγήσει στην Έξοδο. 
Αισθάνονται αγωνία και ικανοποίηση, διότι ήλθε η ώρα μετά από τόσους αιώνες, η 
ώρα της λύτρωσης από τα δεσμά του Άδη, όπου καταδικάστηκαν για τη πτώση τους. 
 
Ο Αδάμ, παρίσταται ως γέρος, τα πλούσια λευκά μακριά μαλλιά του ακουμπούν στους 
ώμους του και το πρόσωπο του είναι άγριο και σκληρό. Ο χιτώνας του είναι υπολευκός 
με σκιάσεις ιώδους χρώματος και το ιμάτιό του πάλι υπόλευκο με πράσινες σκιάσεις. 
Η Εύα, παρουσιάζεται και αυτή ηλικιωμένη, ασπρόμαλλη, τυλιγμένη στο υπόλευκο 
χιτώνα και κεκρύφαλο, ενώ το ιμάτιο που καλύπτει το αριστερό της χέρι, είναι σε 
έντονο κόκκινο χρώμα. Τα σώματά και τα χέρια τους εγείρουν προς τον Χριστό σε 
στάση παράκλησης. Η Ανάσταση των πρωτόπλαστων γίνεται από σαρκοφάγους. Αυτό 
σημαίνει ότι, ο Αδάμ και η Εύα σηκώνονται μέσα από σαρκοφάγους που σχεδιάζονται 
δεξιά και αριστερά του Χριστού και όπως παρατηρούμε, βρίσκονται μεταξύ τους 
απέναντι[18]. 
 
Έτσι οι δύο  Αδάμ  τώρα  συμπίπτουν  και  συναταυτίζονται  όχι  πια  στη  κένωση  της  
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Σαρκώσεως, αλλά στη δόξα της Παρουσίας. Αυτός που έχε πει στον Αδάμ “που είσαι”, 
ανέβηκε στο Σταυρό για να ζητήσει αυτόν που χάθηκε. Κατέβηκε στον Άδη λέγοντας: 
“Έλα λοιπόν, η δική μου εικόνα και η ομοιότης μου”. Γι’ αυτό, οι ομάδες αριστερά και 
δεξιά παριστάνουν το δεύτερο σχέδιο, την ανθρωπότητα. Είναι οι δίκαιοι και οι 
προφήτες (Άβελ, Ενώχ, Ησαϊας, Ιερεμίας). Πίσω από τον Αδάμ στέκεται ο Άγιος 
Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος ευλογεί με το δεξί χέρι ενώ στο αριστερό κρατά 
τυλιγμένο ειλητό (λινό ύφασμα). Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν εκείνος που και 
πάλι είχε προετοιμάσει το δρόμο για το κήρυγμα του Χριστού στον Άδη, γι’ αυτό και 
η εικονογράφησή του είναι απαραίτητη. Επίσης, εκφράζει τη χειρονομία μάρτυρα και 
προσδιορίζει τον Σωτήρα, είναι πρόδρομος και στον Άδη. Επιπροσθέτως, πίσω από 
τον Αδάμ στέκονται και οι βασιλείς του Ισραήλ Δαυίδ και Σολομών. Ο βασιλιάς Δαυίδ 
φορά στέμμα, κόκκινο χιτώνα και σκούρο μπλε ιμάτιο που καλύπτει τα προτεταμένα 
χέρια του (σε ορισμένες εικόνες ο λαιμός του περιβάλλεται από χρυσοκίτρινη ταινία 
στολισμένη με πολύτιμους λίθους). Το σώμα του είναι στραμμένο προς το κέντρο, ενώ 
το κεφάλι του στρέφεται προς τα πίσω σαν να συνομιλεί με τον γιο και διάδοχό του 
στο θρόνο Σολομώντα που στέκεται πίσω του. Παρόμοια βασιλικά ενδύματα φορά και 
ο προφητάναξ Σολομών, σε αντίθετους χρωματισμούς από εκείνα του πατέρα του, 
δηλαδή σκούρο μπλε χιτώνα και κόκκινο ιμάτιο. Στον κάμπο της παράστασης, πίσω 
από τις ομάδες των δικαίων στα δεξιά και τα αριστερά, διακρίνονται ορεινοί όγκοι[19]. 
Στην άλλη πλευρά της παράστασης, πίσω από την Εύα, ακολουθεί ο Άβελ, ο δίκαιος 
από τους απογόνους των πρωτοπλάστων που προσέφερε ευάρεστη θυσία στο Θεό. 
Απλώνει το χέρι του προς τον Χριστό, με το αριστερό χέρι κρατά την ποιμενική ράβδο 
και φορά κοντό υπόλευκο χιτώνα με ροδίζουσες σκιάσεις. Κατόπιν ακολουθούν και 
άλλοι δίκαιοι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι μαζί τους σαστισμένοι και 
έκπληκτοι παρακολουθούν την θριαμβευτική είσοδο του Λυτρωτή Χριστού στον 
κόσμο του Άδη. Όλοι αναγνωρίζουν τον Σωτήρα και τον εκφράζουν με τις χειρονομίες 
τους και τις στάσεις τους. Ο Χριστός δεν εξέρχεται από τον τάφο αλλά “εκ νεκρών”, 
βγαίνοντας από τον εξουθενωμένο Άδη σαν από ένα νυφικό ανάκτορο… Μεταξύ της 
καθόδου στον Άδη και της εμφανίσεως του Χριστού αναστημένου τοποθετείται ένα 
μυστήριο που περιβάλλεται από σιωπή, απόλυτα προσιτό στο ανθρώπινο βλέμμα. 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι όλη αυτή η λαμπρότητα των αρετών τους αποδεικνύεται στην 
αγιογραφία με τα λευκά και πολυποίκιλα ενδύματά τους, που έχουν έντονο και 
προσεγμένο χρωματισμό, που αρμόζει στο λαμπρό γεγονός, της κοινής με τον Χριστό 
Ανάστασης όλων. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί, εξαφανίζει τα σκοτάδια του θανάτου, το 
φόβο της Κρίσεως, το βαθύ χάσμα του Άδη. Το φως του μετασχηματίζει τη πασχαλινή 
νύχτα σε Συμπόσιο Χαράς, εορτή της Συναντήσεως[20]. 
 
Τέλος, είναι άξιο να τονίσουμε και τον λόγο των Πατέρων της Εκκλησίας για το 
γεγονός της Ανάστασης του Χριστού όπως: 
 
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει «Εἶναι πολλά μέν λοιπόν τά θαύματα τῆς 
τότε ἐποχῆς: Θεός πού σταυρώνεται, ἥλιος πού σκοτίζεται καί πάλι ἀνατέλλει (γιατί 
ἔπρεπε καί τά κτίσματα νά συμπάσχουν  με  τόν  Κτίστη).  Καταπέτασμα  πού  σχίζεται, 
αἷμα καί νερό πού χύνεται ἀπ’ τήν πλευρά (τό μέν αἷμα,  γιατί  ἦταν  ἄνθρωπος,  τό  δέ  
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νερό γιατί ἦταν πάνω ἀπ’ τόν ἄνθρωπο). Γῆ, πού σείεται, πέτρες πού σχίζονται γιά 
χάρη τῆς πέτρας (πού εἶναι ὁ Χριστός), νεκροί πού ἀνασταίνονται, ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς 
τελευταίας καί κοινῆς ἀναστάσεως. Τά σημεῖα δέ στόν τάφο, τά μετά τόν τάφο, ποιός 
θά  μποροῦσε ἐπάξια νά τά ὑμνήσει;  Τίποτε δέ δέν ὑπάρχει σάν τό θαῦμα τῆς σωτηρίας 
μου: λίγες σταγόνες αἵματος  ἀναπλάθουν τόν κόσμο ὅλο καί γίνονται σάν χυμός 
γάλακτος γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, πού συνδέουν καί συνάγουν ἐμᾶς σέ 
μιά ἑνότητα». 
 
Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης λέει «Καί ἔτσι συνενώνει μέ τήν ἀνάσταση ὅλα τά 
διαχωρισμένα αὐτός πού βρίσκεται καί στά δύο, πού παρέδωσε μέ τήν ἐξουσία πού 
ἔχει, τό σῶμα του στήν καρδιά τῆς γῆς, ὅπως ἔχει γραφεῖ (Ματθ. 12, 40), καί ἔδωσε 
τήν ψυχή του ἀπό μόνος του, ὅπως λέει στόν Πατέρα του, “στά χέρια σου παραδίνω 
τό πνεῦμα μου” (Λουκ. 23, 43), καί στό ληστή “ἀπό σήμερα θά εἶσαι μαζί μου στόν 
παράδεισο” (Λουκ. 23, 43). Γιατί δέν πρέπει νά πιστεύουμε πώς εἶναι κάπου ἀλλοῦ ἡ 
θεία ἐκείνη βιοτή, πού λέγεται παράδεισος, παρά μόνο μέσα στήν εὐρύχωρη παλάμη 
Τοῦ Πατέρα». 
 
Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης επισημαίνει «Ρωτᾶς ποιά εἶναι ἡ αἰτία αὐτῶν καί τί 
εἶναι ἐκεῖνο πού προκάλεσε αὐτή τήν τόσο μεγάλη χαρά καί λαμπρότητα; Ὁ Χριστός 
ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς καί ὅλος ὁ κόσμος γέμισε ἀπό ἀγαλλίαση. 
Κατάργησε μέ τό ζωοποιό του θάνατο τό θάνατο καί ὅλοι ὅσοι βρίσκονταν στόν 
Ἄδη ἐλευθερώθηκαν ἀπ’ τά δεσμά του. Ἄνοιξε τόν Παράδεισο καί τόν ἔκανε 
προσιτό σέ ὅλους. Πόσο, ἀλήθεια, μεγάλο βάθος, πού δέν μπορεῖ νά κατανοηθεῖ! 
Πόσο μεγάλο ὕψος, πού δέν μπορεῖ νά μετρηθεῖ! Πόσο φρικτό μυστήριο, πού 
ὑπερβαίνει τή δύναμη τοῦ νοῦ!» 
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http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?contents=selides_katixisis/contents_Easter.asp&main=kat014&file=kef12.htm
http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?contents=selides_katixisis/contents_Easter.asp&main=kat014&file=kef12.htm
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http://i-m-patron.gr/i-m-patron-old.gr/keimena/texnh/anastasis.html
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http://www.saint.gr/9/texts.aspx
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http://i-m-patron.gr/i-m-patron-old.gr/keimena/texnh/anastasis.html
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http://www.diakonima.gr/2014/04/28/%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-2/
http://www.diakonima.gr/2014/04/28/%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-2/
http://www.diakonima.gr/2014/04/28/%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-2/
http://www.diakonima.gr/2014/04/28/%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-2/
https://konxenopoulosagiografos.wordpress.com/2017/04/18/%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85/#_ftnref20
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Παράθεμα 2β 

 
Η Ανάσταση του Χριστού 
 
22 Απριλίου 2015 
 
Η Ανάσταση του Χριστού: ο θάνατος του θανάτου 
  
Του Σταύρου Σ. Φωτίου  
 
Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
Είτε αργά είτε νωρίς ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με το θάνατο. Ο θάνατος τον 
απειλεί κάθε ώρα και στιγμή, έτοιμος να τον αφανίσει και να τον χωρίσει από όσους 
και όσα αγαπά. Και αν ακόμη οι άνθρωποι δημιουργούσαν την πιο τέλεια κοινωνία, 
αν βίωναν καθημερινά μόνο χαρά και ευτυχία, η ύπαρξη του θανάτου είναι αρκετή για 
να δηλητηριάσει τα πάντα. 
 
Έτσι κάθε άνθρωπος καλείται να αναμετρηθεί με το ερώτημα: μπορεί ο άνθρωπος να 
νικήσει το θάνατο και πώς; Ή, τελικά, ο άνθρωπος είναι ένα περιστασιακό φαινόμενο 
της φύσης; Και αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση τι νόημα έχει να αγαπάς, να είσαι 
υπεύθυνος, να δημιουργείς πολιτισμό; 
 
Η απάντηση της Εκκλησίας στον πιο πάνω προβληματισμό είναι ότι ο άνθρωπος δεν 
είναι ένα τυχαίο ον, ριγμένο σε ένα ανόητο κόσμο, αλλά τέκνο της αγάπης του Θεού, 
που μπορεί να νικήσει το θάνατο και να ζήσει αιωνίως. Κοινωνώντας με τον Θεό ο 
άνθρωπος γίνεται κατά χάρη αθάνατος. Τη δυνατότητα αυτή του ανθρώπου φανερώνει 
η ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός νικά το θάνατο και ανίσταται για να προσφέρει 
και στον άνθρωπο αυτή τη δυνατότητα. Όχι τυχαία η ορθόδοξη εικόνα της 
Αναστάσεως του Χριστού δεν δείχνει τον Χριστό να εξέρχεται ατομικιστικά από τον 
τάφο, σε μια ανάσταση που αφορά μόνο τον ίδιο ―όπως δείχνει η δυτικού τύπου 
εικόνα της Αναστάσεως― αλλά δείχνει τον Χριστό να συντρίβει τον άδη και, 
κρατώντας από τα χέρια τον Αδάμ και την Εύα, να ανασύρει τους ανθρώπους από τα 
σκοτάδια του θανάτου. 
 
Την πρόγευση της ανάστασης βιώνουν οι πιστοί μετέχοντας στη ζωή της Εκκλησίας. 
Γι᾽ αυτό η όλη ζωή τους διαφοροποιείται από όσους δεν πιστεύουν στην ανάσταση. Η 
πίστη στην ανάσταση απαλλάσσει τον άνθρωπο από  το  φόβο  του  θανάτου,  από  τον  

http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2015/04/14723.jpg
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παραλογισμό του μηδενισμού. Ο άνθρωπος παύει να θεωρεί τον εαυτό του ένα 
παροδικό ον, που τρέμει ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αφανισθεί. Η πίστη στην 
ανάσταση δημιουργεί ανθρώπους με δημιουργικό όραμα για τον κόσμο, αφού τίποτε 
αληθινό στη ζωή δεν πάει χαμένο, τίποτε το αγαθό δεν μένει χωρίς δικαίωση. 
 
Η ανάσταση δεν σημαίνει απλώς τη βιολογική επαναφορά του ανθρώπου και την 
επιστροφή του στις παρούσες συνθήκες ζωής. Με την ανάσταση και την τελική κρίση 
οι άνθρωποι, ανάλογα με τη δεκτικότητα της αγάπης που καλλιέργησαν σε αυτή τη 
ζωή, θα μετέχουν της αγάπης του Θεού. Όσο περισσότερο θα μετέχουν σε αυτή τόσο 
περισσότερο η ζωή τους θα είναι παράδεισος, δηλαδή κοινωνία, πληρότητα, 
γλυκασμός· όσο λιγότερο θα μετέχουν σε αυτή τόσο η ζωή τους θα είναι κόλαση, 
δηλαδή ακοινωνησία, έλλειψη, ανικανοποίητο. Όλοι θα βρίσκονται μέσα στην αγάπη 
του Θεού: η μέθεξή της ή όχι θα είναι ή η θέωση ή η αυτοκαταδίκη στην υπαρξιακή 
μοναξιά. 
 
Η πίστη στην ανάσταση ως πρόγευση νίκης πάνω στο θάνατο, επιφέρει και τη νίκη 
πάνω σε κάθε άλλη μορφή θανάτου. Καθετί που θανατώνει τη χαρά και την 
αδελφοσύνη, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, πολεμάται από τους πιστούς. Οι 
Χριστιανοί έχουν αυξημένες κοινωνικές ευαισθησίες, δεν εφησυχάζουν και δεν 
επαναπαύονται όσο έστω και ένας άνθρωπος βιώνει κάποια μορφή θανάτου. 
 
Η ειδοποιός διαφορά του Χριστιανισμού από οποιαδήποτε θρησκεία ή φιλοσοφία είναι 
η εκ νεκρών ανάσταση. Η ανάσταση εισάγει σε ένα καινούργιο κόσμο, πλήρως 
μεταμορφωμένο από τη χάρη του Θεού. Δεν πρόκειται για ένα άλλο κόσμο σε ένα 
άλλο μακρινό τόπο, αλλά για τον κόσμο μας, μεταμορφωμένο όμως, δηλαδή χωρίς το 
κακό, τη βία, τη φθορά και το θάνατο. Ακόμη, για τον Χριστιανισμό ο άνθρωπος δεν 
είναι μόνο ψυχή αλλά ψυχοσωματική οντότητα, συνεπώς στη βασιλεία του Θεού ο 
άνθρωπος θα μετέχει ολόκληρος, ψυχή και σώμα. Γιατί ολόκληρη η κτίση 
―πνευματική και υλική― έχει δημιουργηθεί από τον Θεό και ολόκληρη θα 
μεταμορφωθεί στη δευτέρα παρουσία. Η πίστη αυτή κατευθύνει τη ζωή του πιστού και 
δίνει νόημα στη ζωή του. 
 
Aνάσταση σημαίνει ότι με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος νικά το θάνατο (τον 
αφανισμό) ώστε αιώνια (αθανασία) να συνυπάρχει με τους άλλους στη ζωή της 
ελευθερίας και της αγάπης. Aνάσταση είναι ο θάνατος κάθε μορφής θανάτου. 
 
Κεφάλαιο από το νέο βιβλίου του συγγραφέα: Η ορθόδοξη πίστη. 
 
Πηγή: churchofcyprus.org.cy 
 
Από.http://www.diakonima.gr/2015/04/22/%CE%B7-
%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D/ 

http://www.churchofcyprus.org.cy/article.php?articleID=5141
http://www.diakonima.gr/2015/04/22/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D/
http://www.diakonima.gr/2015/04/22/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D/
http://www.diakonima.gr/2015/04/22/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D/
http://www.diakonima.gr/2015/04/22/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D/
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Παράθεμα 3 
 
ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
Το ερώτημα για τη σχέση Θεού – ιστορίας είναι θεμελιακό. Η απάντηση σε αυτό 
επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τον άνθρωπο στο να δεχτεί ή να απορρίψει το λόγο του 
κηρύγματος ή της θεολογίας. Αν η κλήση του Θεού να σχετισθούμε μαζί Του 
αναφέρεται σε μια μελλοντική, μεταθανάτια, μετα-ιστορική κατάστασή μας, η κλήση 
αυτή μένει χωρίς ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος δύσκολα εκτιμά κηρύγματα με οράματα 
και υποσχέσεις για το μέλλον, αν τα κηρύγματα αυτά αδιαφορούν για το «εδώ και 
τώρα», για το ιστορικό παρόν του ανθρώπου. 
 
α) Άνθρωπος: ύπαρξη ιστορική 
 
Τα ερωτήματα λοιπόν για τη σχέση Θεού – ιστορίας και Θεού – ανθρώπου ουσιαστικά 
ταυτίζονται. Γιατί ο άνθρωπος κατανοείται κυρίως ως ύπαρξη ιστορική: δημιουργεί 
ιστορία και δημιουργείται μέσα στην ιστορία. Τα ζώα απλά υπάρχουν. Δεν 
δημιουργούν ούτε καταστρέφουν με απόφαση και επινόηση. Δεν έχουν επίγνωση 
κάποιας κληρονομιάς που πρέπει να την διατηρήσουν, να την προωθήσουν ή να την 
ξεκληρίσουν. Πέρα από τον άνθρωπο, η ιστορία είναι απλή διαδοχή τυχαίων ή 
αναγκαίων φαινομένων ή γεγονότων. 
 
Αντίθετα, η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι συσσώρευση ούτε τυχαίων ούτε αναγκαίων 
γεγονότων. Η ιστορία μας είναι σύνολο ανθρώπινων αποφάσεων και ενεργειών, που 
γίνονται με πρόθεση, σχέδιο και απόφαση. 
 
β) Σχέση Θεού και ιστορίας 
 
Γεννιέται λοιπόν το ερώτημα: Ποια σχέση μπορεί να έχει ο Θεός της αποκάλυψης με 
τον ιστορικό άνθρωπο, ώστε να γίνει αξιόπιστη η πρόσκλησή Του να σχετιστούμε μαζί 
Του; Στο ερώτημα αυτό υπάρχουν οι εξής πιθανές απαντήσεις. 
 
1) Ο Θεός αδιαφορεί για την ιστορία και την πορεία του ανθρώπου. Μπορεί να 
δημιούργησε τον άνθρωπο, αλλά τον εγκατέλειψε χωρίς να επεμβαίνει στην 
ανθρώπινη ιστορία (Δεϊσμός). 
 
2) Ο Θεός (ή η ανάγκη) έθεσε νόμους, κάτω από τους οποίους εκτυλίσσεται η ιστορική 
πορεία σε κύκλους επαναλαμβανόμενους. Μέσα στον απέραντο χρόνο, πρόσωπα, 
πράξεις, γεγονότα γίνονται και ξαναγίνονται τα ίδια, ενώ εμείς μένουμε με την 
φευδαίσθηση, ότι προκαλούνται από την ανθρώπινη πρωτοβουλία. «Ουδέν καινόν υπό 
τον ήλιον», λοιπόν. Ο σοφός Ηράκλειτος μάλιστα όριζε και τη χρονική διάρκεια των 
ιστορικών κύκλων: δεκαοκτώ χιλιάδες ηλιακά χρόνια. Γενικά η αρχαιοελληνική 
αντίληψη της ιστορίας είναι κυκλική: αιώνια επαναφορά των ίδιων στιγμών. 
Παρόμοιες    ήταν    και    οι    αντιλήψεις    ανατολικών    θρησκειών     και     φιλοσοφιών  
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(Ινδουισμός, Βουδισμός). Ανάμεσα στους Έλληνες ο Ησίοδος δέχεται την ευθύγραμμη 
κίνηση της ιστορίας, αλλά από το καλύτερο στο χειρότερο. Η εξέλιξη είναι αρνητική: 
χρυσό γένος, αργυρό γένος, χάλκινο γένος, (ηρωικό γένος), σιδερένιο γένος.  
 
3) Ο Θεός π ρ ο α π ο φ α σ ί ζ ε ι τη μοίρα της ανθρωπότητας και του κάθε ανθρώπου, 
ώστε όλη η ιστορική πορεία (ευθύγραμμη εδώ και όχι επαναλαμβανόμενη) να είναι 
προαποφασισμένη, ενώ μας αφήνει με την αυταπάτη των δήθεν επιλογών (απόλυτος 
προορισμός). 
 
4) Τέλος έχουμε τη  β ι β λ ι κ ή  α π ά ν τ η σ η  στο ερώτημά μας. Ο Θεός της Αγίας 
Γραφής είναι ο Θεός που βεβαιώνει την ευθύγραμμη πορεία του κόσμου και της 
ιστορίας με αίσιο τέρμα: την ανακαίνιση του κόσμου, την επικράτηση της φωτεινής 
βασιλείας Του, ενός ωραίου καινούριου κόσμου δικαιοσύνης ειρήνης, αδερφοσύνης, 
αγάπης. Ο Θεός της Βίβλου όχι μόνο δεν αδιαφορεί για την ιστορία αλλά δρα μέσα 
σ’ αυτήν για να την αναμορφώσει. […] 
 
Ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού […] καθώς γίνεται άνθρωπος δέχεται, μαζί 
με την ανθρώπινη φύση, όλα τα συμβατικά σχήματα της ανθρώπινης ιστορίας: 
Εντάσσεται σε ένα λαό, μιλάει τη γλώσσα του, μεγαλώνει μέσα σε μια οικογένεια, έχει 
συγγένειες, φιλίες, επάγγελμα. Ζει ως Ιουδαίος πολίτης κάτω από τη ρωμαϊκή εξουσία. 
Συγκρούεται με τις πολιτικές και θρησκευτικές δυνάμεις του καιρού Του. Κηρύσσει 
τον καινούριο κόσμο της βασιλείας του Θεού και καταδικάζεται σε θάνατο γι’ αυτό 
Του το κήρυγμα. Με όλα αυτά ο Ιησούς εκφράζει το μεγάλο ΝΑΙ στην ανθρώπινη 
ιστορία. Την αποδέχεται παρά τις ατυχίες της, και μπαίνει μέσα σε αυτή για να 
μεταμορφώσει δίνοντάς της καινούριο νόημα. […] 
 
Ο Υιός και Λόγος του Θεού, μπαίνοντας στην ιστορία μας ως Ιησούς Χριστός […] 
δίνει νέα κριτήρια αξιολόγησης του καλού και του κακού, […] σαρκώνει έναν άλλο 
τρόπο σχέσης με τον συνάνθρωπο, φίλο κι εχθρό. Δίνει νέες προοπτικές για θετική 
δημιουργία με τη δύναμη της αγάπης, της αλήθειας και της ελευθερίας. Μπαίνει στην 
ιστορία για να την αλλάξει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, ότι το κακό, η διαφθορά, η 
υποκρισία, κ.τ.λ. αφανίστηκαν με τον ερχομό Του. Τώρα όμως, παρά την ύπαρξη του 
κακού, οι θεϊκές δυνάμεις έχουν εισβάλει οριστικά στο αρρωστημένο ιστορικό 
«γίγνεσθαι». […] 
 
Ο Υιός του Θεού με την ενανθρώπησή Του […] ανανέωσε την κλήση στον άνθρωπο 
να είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας με ανανεωμένες υγιείς δυνάμεις. Θεός και 
άνθρωποι, σε συνεργασία και σε αντίθεση, εργαζόμαστε για το τέλος – τελείωση της 
ιστορίας. Το παρόν κάθε στιγμής επομένως δεν είναι ένα χωρίς σημασία στίγμα του 
χρόνου. Κάθε στιγμή έχει τις απηχήσεις της στο μέλλον. Επηρεάζει αρνητικά ή θετικά 
την πορεία του κόσμου προς το τέλος της. Είναι όμως πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε, 
ότι τελικά το μέλλον του κόσμου και της ιστορίας ανήκει στην αγάπη του Θεού. 
 
Πηγή: Αθανασίου Κιρμιζή, Παντελή Λιαλιαμπή, Βενιζέλου Χριστοφορίδη, Θεολογία, 
Λατρεία και Ζωή της Εκκλησίας, Α Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1997, σελ. 20-45 
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Παράθεμα 4 
 

Περιγραφή της εικόνας της Πεντηκοστής 
 
Η εικόνα της Πεντηκοστής παρουσιάζει υπερώο. Είναι το υπερώο που έμεναν οι 
Απόστολοι μετά την Ανάληψη του Κυρίου. Οι Απόστολοι κάθονται ημικυκλικά. Στην 
κορυφή του ημικύκλιου είναι οι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. 
Τρίτος δεξιά του Πέτρου είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς και απέναντι 
του ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, τρίτος κοντά στον Παύλο. Ακολουθούν 
οι υπόλοιποι Απόστολοι κατά σειράν ηλικίας. Όλοι είναι ήρεμοι με γλυκεία έκφραση 
και στοχαστικό βλέμμα. Κρατούν ειλητάρια εκτός του Αποστόλου Παύλου, που κρατεί 
βιβλίο. Είναι τα σύμβολα του διδακτικού χαρίσματος, που έλαβαν από το Άγιο 
Πνεύμα. Μεταξύ των Πρωτοκορυφαίων διακρίνεται ένα κάθισμα κενό. Είναι η θέση 
του Χριστού, της θείας Κεφαλής της Εκκλησίας, την οποίαν εικονίζει η εικόνα της 
Πεντηκοστής. 
 
Στο πάνω μέρος της εικόνας εικονίζεται ο ουρανός δια τμήματος κύκλου. Από αυτό 
εκπέμπονται δώδεκα ακτίνες φωτός, που κατέρχονται στους Αποστόλους. Στην εικόνα 
μας, έκτος των κατερχόμενων ακτινών, αιωρείται επάνω από την κεφαλή κάθε 
Αποστόλου πύρινη γλώσσα, που σημαίνει ότι γέμισαν όλοι από Άγιο Πνεύμα και 
απέκτησαν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος το είχε 
προφητεύσει αυτό, όταν έλεγε στους ακροατές του ότι ο «οπίσω του ερχόμενος», ο 
Χριστός, θα βαπτίσει τους οπαδούς Του με Πνεύμα Άγιο και με το πυρ της θείας 
Χάριτος. 
 
«Από κάτω του  καθίσματος, πάνω στο οποίο είναι καθισμένοι (οι Απόστολοι), 
εικονίζεται η μορφή ενός γέροντα με στέμμα  στο κεφάλι του και με οξύ στρογγυλό 
γένι, που κρατά με τα δύο χέρια του σινδόνι, μέσα στο οποίο φαίνονται δώδεκα 
ειλητάρια, δηλαδή χαρτιά τυλιγμένα. Ο γέροντας  αυτός συμβολίζει τον Κόσμο, τα δε 
χαρτιά τους δώδεκα κλήρους που κληρώθηκε η οικουμένη να κηρυχτεί ο λόγος του 
Θεού από τους Αποστόλους. 
 
Στις αρχαιότερες εικόνες της Πεντηκοστής, αντί του Κόσμου, ζωγραφίζονται κάποιοι 
άνθρωποι από διάφορες φυλές, ντυμένοι με παράδοξα φορέματα και γυρισμένοι κατά 
πάνω, σαν να ακούουν ξαφνιασμένοι το κήρυγμα των Αποστόλων, και πάνω 
από  αυτούς η επιγραφή ΛΑΟΙ, ΦΥΛΑΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ. Παριστάνουν δε αυτοί τους 
ανθρώπους από τα διάφορα έθνη, που βρέθηκαν στα Ιεροσόλυμα κατά την ημέρα της 
Πεντηκοστής, την ώρα που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και οι οποίοι, όταν άκουσαν την 
βοή  που έγινε από την επιφοίτηση του Παναγίου Πνεύματος, μαζεύτηκαν στο σπίτι 
που βρίσκονταν  οι  Άγιοι  Απόστολοι  και  απορούσαν,  διότι  άκουαν  ο  καθένας  στη  
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γλώσσα του το κήρυγμα που έβγαινε από το στόμα των μαθητών του Χριστού, όπως 
αναφέρουν οι Πράξεις των Αποστόλων» (Φ. Κόντογλου). 
 
Η σημασία της εικόνας. 
 
Όπως πληροφορούμαστε από τις Πράξεις των Αποστόλων, κατά την ημέρα της 
Πεντηκοστής βρίσκονταν στο υπερώο περίπου εκατόν είκοσι πρόσωπα. Συνεπώς τη 
δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεν έλαβαν μόνον οι Δώδεκα Απόστολοι. Όλοι οι 
παρευρισκόμενοι «επλήσθησαν Πνεύματος Αγίου». Επί πλέον ο Απόστολος Πέτρος 
στην ομιλία του κατά την ημέρα της Πεντηκοστής διαβεβαίωσε, ότι όλοι όσοι θα 
μετανοήσουν και βαπτισθούν, θα λάβουν «την δωρεά του Αγίου Πνεύματος». Οι 
εκατόν είκοσι μαθητές εκπροσωπούν όλη την Εκκλησία. Για τον βυζαντινό αγιογράφο 
είναι αντιπρόσωποι της Εκκλησίας όλων των γενεών και όλων των αιώνων. Αυτός 
είναι ο λόγος, που ενώ τα καθισμένα πρόσωπα είναι δώδεκα, ο αριθμός αυτός δεν 
αντιστοιχεί στους Δώδεκα Αποστόλους. Ο Απόστολος Παύλος και οι Ευαγγελιστές 
Λουκάς και Μάρκος, που εικονίζονται στην εικόνα, δεν ανήκαν στον κύκλο των 
άμεσων Μαθητών του Κυρίου. 
 
Σε αντίθεση με τις άγιες μορφές των Αποστόλων έρχεται η συμβολική μορφή του 
Κόσμου. Γι’ αυτήν διαβάζουμε σε ένα κείμενο του 17ου αιώνα: «Γιατί κατά την κάθοδο 
του Αγίου Πνεύματος παρουσιάζεται ένας άνθρωπος καθήμενος σε σκοτεινό μέρος, 
κυρτωμένος από τα χρόνια, ενδεδυμένος με κόκκινο ένδυμα, με βασιλικό στέμμα επί 
της κεφαλής του και μ’ ένα λευκό ύφασμα στα χέρια του, που περιέχει δώδεκα 
γραμμένους κυλίνδρους. Ο άνθρωπος κάθεται σε σκοτεινό μέρος, επειδή η οικουμένη 
ήταν προηγουμένως χωρίς πίστη. Είναι κυρτωμένος από τα χρόνια, διότι είχε γεράσει 
από την αμαρτία του Αδάμ. Το κόκκινό του ένδυμα υποδηλώνει τις αιματηρές θυσίας 
του πονηρού. Το βασιλικό στέμμα υποδηλώνει την αμαρτία, που κυβερνούσε τον 
κόσμο. Το λευκό ύφασμα στα χέρια του με τους δώδεκα κυλίνδρους σημαίνει τους 
Δώδεκα Αποστόλους, που έφεραν φως στην οικουμένη με την διδασκαλία τους». 
 
Ο Χριστός ο Θεός μας, «ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας», είναι «χθες και σήμερον 
ο αυτός και εις τους αιώνας». Για τούτο πρέπει στη προσευχή μας να Τον παρακαλούμε 
να μας φωτίζει και αγιάζει με το Άγιο Πνεύμα, που είναι «ο φρουρός και αγιοποιός της 
Εκκλησίας, ο διοικητής των ψυχών, ο κυβερνήτης των χειμαζόμενων, ο φωταγωγός 
των πεπλανημένων και αθλοθέτης των αγωνιζομένων και στεφανωτής των 
νενικηκότων» (Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Κατήχησις 17,3). 
 
(Χρήστου Γ. Γκότση, Ο Μυστικός κόσμος των Βυζαντινών Εικόνων, τ. Α΄, Αθήνα 
1971). 
 
Πηγή:  www.diakonima.gr › 2010/05/23 › περιγραφή-της-εικόνας-της-πεντηκοστής 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB6dTUi8_mAhXKsaQKHfzHBNoQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.diakonima.gr%2F2010%2F05%2F23%2F%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AE-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2582-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AE%2F&usg=AOvVaw0PDpG-P-W18HVDhOBKBYGJ
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Παράθεμα 5 
 

Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος (Κυριακή της Πεντηκοστής) 
 
Θρησκεία / Ιερός Άμβων - 15 Ιουνίου 2019 
 
Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς († 1979)  
 
Οι Πράξεις των Αποστόλων περιέχουν την βιογραφία του Αγίου Πνεύματος στο 
ανθρώπινο γένος, στο Θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Η βιογραφία 
αυτή αρχίζει στην πληρότητά της κατά την ημέρα της αγίας Πεντηκοστής και έκτοτε 
διαρκεί και θα συνεχίσει να διαρκεί διαμέσου όλων των αιώνων, μέσα σε ολόκληρη 
την αιωνιότητα. Το Άγιον Πνεύμα χειραγωγεί και οδηγεί ολόκληρη την θεανθρώπινη 
ζωή της Εκκλησίας, σε όλες τις ουρανογήινες διαστάσεις της. Στο Ευαγγέλιο του 
Κυρίου Ιησού Χριστού τα πάντα ανάγονται στην «επαγγελίαν του Πατρός». Και ποιά 
είναι αυτή «η επαγγελία»; Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, στο 
Θεανθρώπινο σώμα του Χριστού και όλη η παν-θαυματουργή επενέργειά Του, 
αρχίζοντας από το άγιο βάπτισμα και διαμέσου όλων των ιερών μυστηρίων και των 
αγίων αρετών: βάπτισμα ίσον θεοποίηση, χριστοποίηση, θεανθρωποποίηση, 
τριαδοποίηση, σωτηρία. Στο βάπτισμα εν Αγίω Πνεύματι δίδονται στον άνθρωπο, ως 
αθάνατο θεοειδές ον, όλα τα απαραίτητα για την αιώνια ζωή στον επίγειο και στον 
ουράνιο κόσμο. Του δίδεται ή αιώνια προοπτική της αιωνίου ζωής καθώς και όλες οι 
δυνάμεις που του είναι απαραίτητες για την άληκτη θεανθρώπινη τελείωσή του μέσα 
στον χρόνο και στην αιωνιότητα. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνη η παντοδύναμη, 
ακράδαντη, παντελειοποιός και παν-νικητήριος δύναμη του Θεανθρώπου Χριστού, η 
οποία, κατερχόμενη στο σώμα της Εκκλησίας ως ψυχή, ζωοποιεί διά της θεανθρωπίνης 
αιωνιότητος ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Χρυσόστομος ευαγγελίζεται: 
«το Ευαγγέλιο μάς περιγράφει το τί ο Χριστός έπραξε και είπε, ενώ οι Πράξεις των 
Αποστόλων το τί είπε και έπραξε το Πνεύμα το Άγιον». 
 
To Άγιον Πνεύμα πραγματώνει το Ευαγγέλιο του Χριστού στο κάθε μέλος της 
Εκκλησίας διά των ιερών μυστηρίων και των αγίων αρετών. Η εν τη Εκκλησία 
ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι η φυσική συνέχεια της Θεανθρωπίνης ενεργείας. 
Επειδή, κατά τα λεγόμενα του ιερού Θεοφυλάκτου, «το Πνεύμα το Άγιον, ως ομοούσιο 
του Κυρίου Ιησού Χριστού ενεργεί και συμπαρίσταται μέσα στο σώμα της 
Εκκλησίας». Γι’ αυτό και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι πολυειδής και 
πολύπλευρη. «Διά του Αγίου Πνεύματος διδαχθήκαμε την τέλεια θεογνωσία, και για 
τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε και η κάθοδος  του   Αγίου  Πνεύματος».  Το  Άγιον 
Πνεύμα «επλήρωσεν όλον τον οίκον» και, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, αυτό 
σημαίνει ότι «το Πνεύμα το Άγιον επλήρωσεν ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας, ώστε 
να δοθεί σε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας». 

https://www.pemptousia.gr/accessibility-category/?accat=1779
https://www.pemptousia.gr/accessibility-category/?accat=14573
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Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος «ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας» και εν είδει 
πυρίνων γλωσσών καταδεικνύει πως το Άγιον Πνεύμα είναι ασύλληπτο και δεν 
γνωρίζει όρια. Πληροί ολόκληρο το ανθρώπινο ον και, ταυτοχρόνως, είναι Όλο εν πάσι 
και Όλο εκτός των πάντων. Κανείς δεν μπορεί ούτε να Το σταυρώσει ούτε και να Το 
νεκρώσει. Ο Άγιος Χρυσόστομος ευαγγελίζεται: «οι λέξεις “ώσπερ φερομένης πνοής 
βιαίας” φανερώνουν ότι τίποτε δεν θα είναι σε θέση να αντιταχθεί στους Αποστόλους, 
αλλά εκείνοι θα σκορπίσουν σαν την σκόνη τους πολεμίους τους». 
 
Στο Θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας το Άγιον Πνεύμα, συνεργία των ιερών 
μυστηρίων και των αγίων αρετών, επιτελεί στο κάθε μέλος της Εκκλησίας την 
χριστοποίηση, την πνευματοποίηση, την θεανθρωποποίηση, την θεοποίηση, την 
τριαδοποίηση, δηλαδή την σωτηρία, κατά το μέτρο του προσωπικού ζήλου του 
καθενός. Επιτελώντας όλα αυτά οδηγεί τον καθένα στην σταδιακή τελείωση, από την 
μία δύναμη στην επόμενη, από την μία αρετή στην άλλη, προκειμένου ο καθένας να 
φθάσει «εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Ο Άγιος 
Χρυσόστομος μαρτυρεί: «με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος οι Απόστολοι 
μεταλλάχθηκαν και υπερέβησαν κάθε τι το σωματικό, διότι όπου εμφανίζεται το 
Πνεύμα το Άγιον, εκεί, ακόμη και η λάσπη μεταβάλλεται σε χρυσό». Ο Άγιος 
Χρυσόστομος επίσης μαρτυρεί: «με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους 
Αποστόλους, αυτοί έγιναν άλλοι άνθρωποι· εν αυτοίς βασίλευσε κάθε τέλεια αρετή». 
 
Αυτό που συνέβη στους Αποστόλους την ημέρα της αγίας Πεντηκοστής συμβαίνει σε 
μεγάλο ή μικρό βαθμό σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Μεταμορφώνονται από την μία 
δύναμη στην άλλη, από χάρη σε χάρη, από αρετή σε αρετή, επειδή «η Χάρις και στην 
Πεντηκοστή και τώρα είναι η μια και η αυτή». 
 
Οι Απόστολοι, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς, έγιναν οι πρώτοι 
χαρισματικοί θεάνθρωποι, αντιλήφθηκαν πλήρως τί είναι ο Ιησούς Χριστός και 
άρχισαν, άφοβα, να Τον κηρύττουν σε ολόκληρο τον κόσμο ως τον μόνο Σωτήρα του 
ανθρωπίνου γένους, τον μόνο Λυτρωτή, τον μόνο Νικητή του θανάτου, τον μόνο ο 
οποίος αξιώνει τον άνθρωπο να συναναστηθεί και να συναναληφθεί μαζί Του, τον 
μόνο Θεοποιό, τον μόνο Θεανθρωποποιό, τον μόνο Τριαδοποιό, ως τον Μόνο, αληθώς, 
Φιλάνθρωπο. Η ευ-αγγελία τους και η πραγματικότητά τους είναι αθάνατη, παν-
αποδεικτική και παν-αποκαλυπτική: εκτός του Κυρίου Ιησού, «ουκ έστιν εν άλλω 
ουδενί η σωτηρία· ουδέ γαρ όνομά εστιν έτερον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν 
ανθρώποις εν ω δει σωθήναι ημάς». 
 
Κάθε τι το θείο, το θεανθρώπινο, το υπερφυσικό, με τον αναστάντα Κύριο Ιησού 
Χριστό γίνεται φυσικό και, βέβαια, διά της Εκκλησίας, διά του Αγίου  Πνεύματος,  διά 
της Υπεραγίας Τριάδος. Διά της Εκκλησίας όλος ο ουρανός βρίσκεται στην γη και όλη 
η γη στον ουρανό· διά της Εκκλησίας Όλος ο Θεός στην γη και όλος ο άνθρωπος στον 
ουρανό. Η αθάνατη αλήθεια  όλων  των  κόσμων  είναι  η  εξής:  η  Εκκλησία  είναι  ο  



 
3Ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου              Τάξη – Τμήμα: Α2             Διδακτικό Έτος: 2019 – 2020 

Μια Ενότητα Τεσσάρων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων με γενικό τίτλο 
''e – Τετραλογία της Επανάστασης εντέχνως'' 576 

Εμμανουήλ, «μεθ’ ημών ο Θεός», μεθ’ ημών ο Θεάνθρωπος, η καινή, Θεανθρώπινη 
πραγματικότητα επί της γης. Με την Εκκλησία το αδύνατον γίνεται δυνατόν, διά του 
Κυρίου Θεανθρώπου Ιησού  Χριστού και του Αγίου Πνεύματός Του, καθώς «πάντα 
δυνατά τω πιστεύοντι».  
 
Σε τούτη την Θεανθρώπινη αλήθεια, σε τούτη την Θεανθρώπινη πραγματικότητα 
βρίσκεται η μεγαλύτερη, η τελειότερη ανατροπή και η τελειότερη μεταμόρφωση του 
γένους των ανθρώπων, επάνω σε αυτό τον διαβολοποιημένο αστέρα του Θεού. Αυτό 
ακριβώς είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός: καινή ζωή, καινές δυνάμεις· ο 
Θεός στην γη, ανάμεσα στους ανθρώπους και με τους ανθρώπους· ο Θεός εν τω 
ανθρώπω και εν ανθρώποις. Και αυτό ακριβώς είναι και η Εκκλησία Του, Πνεύματι 
Αγίω. Στην Εκκλησία, κάθε τι το Θείο γίνεται ανθρώπινο διά του Θεανθρώπου, διά 
των θεανθρωπίνων ιερών μυστηρίων και διά των θεανθρωπίνων αγίων, που ο Ίδιος 
σπείρει και φροντίζει, οδηγεί, χειραγωγεί και αυξάνει με το Πνεύμα Του το Άγιον. Ναι, 
ναι, ναι! Όλες οι αιώνιες αλήθειες απορρέουν από την μία Παν-αλήθεια και 
ταυτοχρόνως όλες οι αιώνιες αλήθειες εισρέουν στην μία Παν-αλήθεια. Και αυτή η 
Παν-αλήθεια είναι η Υπεραγία Τριάς: ο Θεός Πατήρ, ο Θεός Υιός, ο Θεός Άγιον 
Πνεύμα. 
 
Πλήρεις Πνεύματος Αγίου, οι Απόστολοι επιτελούν άρρητα θαύματα με την πίστη 
τους στον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό· κυριαρχούν επί του θανάτου, ανασταίνουν 
νεκρούς, θαυματουργούν συνεχώς, και μόνον η σκιά του Πέτρου και τα μανδήλια του 
Παύλου θεραπεύουν ασθενείς. Με τέτοιες θαυματουργικές δυνάμεις ανασταίνουν εκ 
των νεκρών όλες τις ψυχές, τις οποίες εκείνοι οδηγούν προς την πίστη στον αναστάντα 
Κύριο Ιησού Χριστό. Όλοι τους διάγουν ουρανογήινο θεανθρώπινο βίο, σε κάθε τι 
δικό τους ο Θεός βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη θέση και ο άνθρωπος στην δεύτερη, 
πάντοτε στην δεύτερη. Ακόμη και το διακόνημα της τραπέζης το αναθέτουν σε 
ανθρώπους «πλήρεις Πνεύματος Αγίου». Στην Σύνοδο των Ιεροσολύμων διατυ-
πώθηκε η θεανθρώπινη αρχή, το θεανθρώπινο μέτρο της καθολικότητος της 
Εκκλησίας: «έδοξε γαρ τω Αγίω Πνεύματι και ημίν». Το Άγιον Πνεύμα, λοιπόν, 
καθολικοποιεί τις καρδιές όλων των πιστών σε μία καρδιά, την καθολική καρδιά της 
Εκκλησίας, και σε μία ψυχή, την καθολική ψυχή της Εκκλησίας. Το Άγιον Πνεύμα 
είναι Εκείνο το Οποίο ορίζει και τους επισκόπους της Εκκλησίας του Χριστού 
«ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ην περιεποιήσατο διά του ιδίου 
αίματος». Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων είναι προφανής η εξής θεία 
αλήθεια: παντού και εν πάσι στο Θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού 
κυριαρχεί η θεανθρώπινη τάξη, οδηγούμενη και χειραγωγούμενη από το Πνεύμα το 
Άγιον, από το Πνεύμα του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού. Πράγμα που σημαίνει 
πως τα πάντα στην Εκκλησία υπάρχουν εκ του Πατρός, διά του Υιού, εν Πνεύματι 
Αγίω. 
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(Αγίου Ιουστίνου του Τσέλιε (Πόποβιτς), Δογματική, εκδ. Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, Άγιον 
Όρος 2019, σσ.525-529). 
 
Πηγή: https://www.pemptousia.gr/accessibility-single/?pst=237791  
 
 
 

Παράθεμα 6 
 
Η μνήμη των αγίων, αφορμές για ένα σύγχρονο ανθρωπολογικό προβληματισμό 
 
α) Η γιορτή των Αγίων Πάντων 
 

 
Με την Κυριακή των Αγίων Πάντων κλείνει ο κύκλος των κινητών γιορτών, που 
άρχισε με την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Πρόκειται για την περίοδο 
που ονομάζεται Τριώδιο (μέχρι και το Μ. Σάββατο) και την περίοδο του 
Πεντηκοσταρίου (από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή των Αγίων 
Πάντων). Ο εορτασμός όλων των αγίων τοποθετήθηκε την Κυριακή μετά την 
Πεντηκοστή, για να τονιστεί ότι το Άγιο Πνεύμα τους φώτισε και οδηγήθηκαν στην 
αγιότητα είτε με το μαρτυρικό τους θάνατο είτε με την ενάρετη και ασκητική τους ζωή. 
 
Η γιορτή των Αγίων Πάντων δίνει την ευκαιρία να τιμηθούν όλοι οι άγιοι: εκείνοι που 
έμειναν άγνωστοι και αφανείς και οι γνωστοί που τιμώνται κατά τη διάρκεια του 
χρόνου. Όπως διαβάζουμε στους ύμνους της  Κυριακής  των  Αγίων  Πάντων,  τιμώνται  

 

 

        Μετάφραση 

1. Στολισμένη με τα πορφυρόχρωμα 
ρούχα από τα αίματα των μαρτύρων 
σε όλο τον κόσμο, η Εκκλησία 
αναφωνεί σε σένα, Χριστέ ο Θεός· 
στείλε τις ευλογίες σου στο λαό σου, 
δώρισε ειρήνη στην κοινωνία και το 
μέγα έλεος στις ψυχές μας. 
 

2. Η οικουμένη σού προσφέρει, Κύριε, 
τους θεοφόρους μάρτυρες, σαν τους 
πρώτους καρπούς της φύσεως· (τους 
προσφέρει σε σένα) που είσαι ο 
δημιουργός της φύσεως. Με τις δικές 
τους παρακλήσεις και δια της 
Θεοτόκου, διατήρησε, πολυέλεε, την 
Εκκλησία σε βαθιά ειρήνη 

https://www.pemptousia.gr/accessibility-single/?pst=237791
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ο Βαπτιστής του Χριστού, οι απόστολοι, οι προφήτες, οι μάρτυρες, οι ιεράρχες, οι 
διδάσκαλοι, οι όσιοι, οι ασκητές, οι δίκαιοι και οι άγιες γυναίκες. Αρχικά, η γιορτή 
περιοριζόταν μόνο στους μάρτυρες (4ος αιώνας)· αργότερα διευρύνθηκε και έλαβε την 
τελική της μορφή (πιθανότατα επί αυτοκράτορα Λέοντα του Σοφού, τον 9ο αιώνα). 
 

Κατά χρονολογική σειρά, οι πρώτες ομάδες των 
Αγίων Πάντων είναι οι προφήτες, οι οποίοι 
προετοίμασαν τον ερχομό του Κυρίου, αλλά και οι 
δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, που έζησαν 
σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, αναμένοντας 
την εκπλήρωση των θεϊκών υποσχέσεων περί του 
Μεσσία. Ως τελευταίος (χρονικά) προφήτης 
τιμάται ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. 
Ακολουθούν οι απόστολοι που μετέφεραν το 
χριστιανικό μήνυμα σε όλα τα έθνη και, μετά, οι 
μάρτυρες που έχυσαν το αίμα τους για την πίστη 
του Χριστού. Ως άγιοι, όμως, τιμώνται και όλοι 
όσοι αγωνίστηκαν με καρτερία στον κόσμο αυτό, 
μένοντας μέχρι το τέλος πιστοί: οι ομολογητές, 
που ομολόγησαν θαρραλέα το Χριστό μπροστά 
στις ανθρώπινες εξουσίες, οι ιεράρχες και 
διδάσκαλοι, που στήριξαν την ορθή πίστη και 
αγωνίστηκαν για το ποίμνιο τους, οι όσιοι και 
ασκητές, που αγωνίστηκαν εναντίον των παθών 

και των επιθυμιών του σώματος, φθάνοντας σε αγγελική κατάσταση. 
 
β) Το μήνυμα τη γιορτής των αγίων για τον πιστό 
 

 
Η  κοινή  γιορτή  όλων  των  αγίων  μάς υπενθυμίζει ότι όλοι αγωνίστηκαν για τον ίδιο 
σκοπό: την ένωσή τους με το Θεό, που τους στεφάνωσε νικητές. Ο κοινός εορτασμός 

Ο Άγιος Νικόδημος ο 
Αγιορείτης (1749-1809). 

Εικόνατων αδελφών 
Παχωμαίων, Άγιο Όρος, 1970. 

Κείμενο  
           Μετάφραση 

 
Εμπρός, πιστοί, ας δημιουργήσουμε 
σήμερα μια σύναξη, ας πανηγυρίσουμε 
με ευσέβεια και ας τιμήσουμε με δόξα τη 
λαμπρή και σεβαστή μνήμη πάντων των 
αγίων, λέγοντας: χαίρετε ένδοξοι 
απόστολοι, προφήτες, μάρτυρες και 
ιεράρχες. Χαίρετε το σύνολο των οσίων, 
των δικαίων και των τιμίων γυναικών. 
Παρακαλέστε το Χριστό για τον κόσμο... 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
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τους απευθύνει μια πρόσκληση, κοινή προς όλους τους πιστούς: ν' αγωνιστούν, όπως 
κι εκείνοι, στο στίβο των πνευματικών αθλημάτων, έχοντας βέβαιη την ελπίδα της 
νίκης, μια ελπίδα που πηγάζει και από τη δική τους νίκη. Αν μιμηθούμε το παράδειγμα 
τους, μιμούμαστε τον ίδιο τον Κύριο. Αυτό το νόημα έχει και ο ιδιαίτερος σύνδεσμος 
του καθένα μας με το όνομα ενός αγίου. 
 
Οι άγιοι μεταφέρουν την ευλογία και το φωτισμό του Θεού. Στους ύμνους, με τους 
οποίους τους τιμούμε, διακηρύσσουμε ότι αυτοί οι θεωμένοι άνθρωποι «παρέχουν 
χαρίσματα» στους πιστούς. Ζητάμε την ευχή τους και τη μεσιτεία τους αφού 
βρίσκονται ήδη κοντά στο Θεό και συμπαραστέκονται με στοργή και ενδιαφέρον 
στους αγωνιζόμενους πιστούς. 
 
γ) Άγιος, ο αληθινός άνθρωπος 
 
Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το δημιουργό του λόγω της εγωιστικής τάσης του 
για ισοθεΐα. Η απολυτοποίηση του εγώ επέφερε την αλλοτρίωση του ανθρώπου, 
δηλαδή την αποκοπή του από την πηγή της ζωής (τον Πλάστη του) και τη διατάραξη 
των σχέσεων του με την υπόλοιπη δημιουργία (το φυσικό περιβάλλον). Η εικόνα του 
Θεού στον άνθρωπο αμαυρώθηκε. 
 
Όταν όμως ο άνθρωπος στρέφεται στο Χριστό και αγωνίζεται με ταπείνωση, φθάνει 
στην «καταλλαγή» με το Θεό, δηλαδή στη συμφιλίωση και στην οικείωση, στην 
ενότητα που είχε το δημιούργημα με τον Πλάστη του πριν από το προπατορικό 
αμάρτημα. Αυτός, ακριβώς, είναι και ο αγώνας των αγίων, οι οποίοι παραμέρισαν το 
εγώ τους, ώστε να φανερωθεί μέσα τους η χάρη του Θεού. Στα πρόσωπα των αγίων, 
βλέπουμε τον αληθινό άνθρωπο, εκείνον που έπλασε ο Θεός με προοπτική τη θέωση 
(το καθ’ ομοίωσιν). 
 
Ο άγιος αποδέχεται πλήρως το συνάνθρωπο του, χωρίς να προσμετρά την ομορφιά ή 
την ασχήμια του, τον πλούτο ή τη φτώχια του, τη σοφία ή την άγνοιά του. Αγκαλιάζει 
ολόκληρη τη δημιουργία με τρόπο αφανή, μυστικό. Σε κάθε εποχή, η γνησιότητα της 
ζωής τους, η μεγάλη τους απλότητα και οι αρετές τους προσελκύουν τους πιστούς, οι 
οποίοι τους θεωρούν ως το «αλάτι της ζωής.» 
 
Η μίμηση των αγίων είναι μίμηση του Χριστού κατά το λόγο του Απ. Παύλου 
(«μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς καγώ Χριστού», δηλαδή «μιμηθείτε εμένα, όπως κι εγώ 
μιμούμαι το Χριστό» Α' Κορ. 11, 1) Η «καταλλαγή» με το Θεό, το συνάνθρωπο και 
τη φύση είναι το ζητούμενο στο σύγχρονο ανθρωπολογικό προβληματισμό. Οι 
γιορτές στις μνήμες των αγίων δεν είναι, επομένως, αφορμές μόνο για πανηγύρεις αλλά 
και για ανακάλυψη (από πλευράς του πιστού) της αλήθειας ότι το μοναδικό στοιχείο 
που αξίζει στην ανθρώπινη ζωή είναι ο αγώνας για την αγιότητα. 
 
Χρήστος Γκότσης - π. Γεώργιος Μεταλληνός - Γεώργιος Φίλιας, Ορθόδοξη Πίστη και 
Λατρεία, σελ. 108-111, ΟΕΔΒ, 2009 
 
Πηγή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/116/898,3338/ 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/116/898,3338/
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Παράθεμα 7 
 

ΟΙ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ "ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΩΝ" 

 

 
Όπως είδαμε, ο Χριστιανισμός δεν είναι έτοιμες συνταγές, δεν είναι η ατομική 
τακτοποίησή μας, ούτε ένας εφησυχασμός που γεννιέται από την τήρηση εξωτερικών 
τύπων. Είναι αγώνας, για να γίνει κανείς γνήσιος, να μπορέσει να σπάσει τον 
ατομικισμό του και να ανοιχτεί πραγματικά στον άλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο 
Χριστός εμφανίζεται στα Ευαγγέλια ως καταπατητής του θρησκευτικού νόμου, 
προκειμένου να αναδείξει και να φωτίσει την ουσία του: αντίθετα, π.χ., προς τους 
"ευσεβείς" τηρητές του θρησκευτικού νόμου που πίστευαν ότι οι ίδιοι είναι 
αναμάρτητοι κι ότι μπορούν να εντοπίσουν την αμαρτία στους άλλους, αρνείται να 
λιθοβολήσει τη μοιχαλίδα, όσο κι αν δε συμφωνεί με τον τρόπο ζωής της (Ιω. 8: 3-11)· 
καταδέχεται να φάει και να συνομιλήσει με πόρνες και τελώνες (Ματθ. 9: 11,21: 31)· 
καταπατάει την αργία του Σαββάτου προκειμένου να ευεργετήσει τον άνθρωπο 
(Ματθ. 12: 1-15)· καυτηριάζει τους υποκριτές για την επιδεικτική νηστεία τους (Ματθ. 
6: 16-18)   κ.ο.κ..  Το  κήρυγμα  και   οι   επιλογές  του   ήταν   ορισμένες   φορές   τόσο  

 

Και τώρα φίλοι μου είν' αργά 
μια καληνύχτα στη μαμά 
και λίγη στάχτη στα μαλλιά 
καιρός να πούμε αντίο. 
 
Σκεπάσαμε όλους τους νεκρούς 
με αρρωστιάρικους ψαλμούς 
κλόουν με σοβαρούς σκοπούς 
γυμνοί μέσα στο κρύο. 
 
Κατά τ' άλλα εσείς 
που 'σαστε υγιείς και αξιοπρεπείς 
βοηθήστε μας και λίγο, 
δώστε μας πνοή, στέγη και τροφή 
μία ιδέα στεγανή 
που να μη μπάζει κρύο. 

 
Παύλος Σιδηρόπουλος "Εν 
Κατακλείδι", τραγούδι από το 
δίσκο του "Φλου" - 1978. 

 
Σχόλια και αφορμές για συζήτηση 

 

1. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος μιλάει, προφανώς, 
για δυο ομάδες – κατηγορίες ανθρώπων. Τους 
πρώτους τους σκιαγραφεί ως ανθρώπους 
"υγιείς και αξιοπρεπείς". Ποιοι μπορεί να είναι; 
Και ποιοι μπορεί να αποτελούν την άλλη 
ομάδα, στην οποία εντάσσει και τον εαυτό του; 
Τι θέση φαίνεται να κατέχει στην κοινωνία; 

2. Οι σημιτικοί λαοί συνήθιζαν να ρίχνουν 
στάχτη στα μαλλιά, όταν πενθούσαν (Ματθ. 11: 
21). Τι μπορεί να εννοεί ο τραγουδοποιός με τη 
φράση αυτή στην πρώτη στροφή; Τι αισθήματα 
φανερώνουν οι εκφράσεις "είν' αργά", "καιρός 
να πούμε αντίο"; 

3. Τι μπορεί να εκφράζει το αίτημα της 
τελευταίας στροφής, όπου, πέρα από την 
κάλυψη διάφορων υλικών αναγκών (στέγη και 
τροφή), αποζητιέται και πνοή και μια ιδέα 
στεγανή...; 
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ανατρεπτικές, ώστε οι ίδιοι του οι συγγενείς τον κατηγόρησαν κάποια στιγμή για τρελό 
(Μάρκ. 3:21). 
 
Πάντα, λοιπόν, καραδοκεί ο κίνδυνος να νοθευτεί το πνεύμα του Χριστιανισμού και 
να αντικατασταθεί από μια σκυθρωπή τυπολατρία. Διαρκώς οι Πατέρες και Άγιοι της 
Εκκλησίας επισημαίνουν αυτόν τον κίνδυνο της νόθευσης από υποκρισία, 
θρησκοληψία κτλ.. Όσον αφορά αυτές τις επισημάνσεις, έχουμε και κάτι το ξεχωριστό. 
Περιπτώσεις ασκητών που έμειναν γνωστοί ως "διά Χριστόν σαλοί", δηλαδή "τρελοί 
για χάρη του Χριστού". 
 

Οι σαλοί είναι συνήθως μοναχοί 
που αφήνουν το μοναστήρι ή το 
ασκητήριό τους, έρχονται στις 
πόλεις και κάνουν πράξεις 
παράλογες και προκλητικές, 
πράξεις τρελού, οι οποίες όμως 
έχουν πάντα ένα βαθύτερο 
νόημα και αποβλέπουν στην 
αποκάλυψη αληθειών, που 
συχνά στραγγαλίζονται στη 
συμβατικότητα και στην 
"αξιοπρέπεια" της κοινωνίας. Ο 
σαλός μπαίνει σε τόπους, στους 
οποίους υποτίθεται ότι δεν 
επιτρέπεται να συχνάζουν 
αξιοπρεπείς και μάλιστα 
ευσεβείς άνθρωποι. Συχνάζει, 
λοιπόν, σε ταβέρνες, σε 
κακόφημες συνοικίες και σε 
πορνεία, ζει με τους 
περιθωριακούς και τους 
απόκληρους. Αυτούς τους 
ανθρώπους οι σαλοί δεν τους 
απορρίπτουν, ούτε και τους 
αναγκάζουν με τη βία να 
αλλάξουν τρόπο ζωής, παρόλο 
που δε συμφωνούν μ' αυτόν. 
Συμμετέχουν σ' όλες τις 
διαστάσεις του περιθωρίου, 
πλην μιας: της αμαρτίας. 
Βιώνουν, λοιπόν, την κοινωνική 

απόρριψη, τον πόνο, την αδικία, την αναξιοπρέπεια, για να μπορέσουν να νιώσουν 
τους ίδιους τους περιθωριακούς, να τους προσεγγίσουν, να  επικοινωνήσουν  μαζί  τους  

Αλληγορία της αυτοφυλάκισης στα πάθη μας. Τα 
κάγκελα είναι κομμένα, παρ' όλ' αυτά ο 

φυλακισμένος δεν μπορεί να αποδράσει, επειδή 
είναι δέσμιος μιας και μόνο αλυσίδας. (π. Σταμάτη 
Σκλήρη. "Ο φυλακισμένος με την πορφύρα", 1996).  
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και να τους οδηγήσουν ελεύθερα σε επίγνωση. Από την άλλη, οι σαλοί απευθύνονται 
στους χριστιανούς και ειδικά σ' εκείνους που νοιάζονται (όπως ο Φαρισαίος της 
παραβολής) μονάχα για την ατομική σωτηρία τους και που είναι μάλιστα πεπεισμένοι 
γι' αυτήν, επειδή τηρούν με νομικό πνεύμα έναν κώδικα εντολών. Έτσι, π.χ., οι σαλοί 
παραβιάζουν συστηματικά τη νηστεία και γίνονται προκλητικοί, όταν 
αντιλαμβάνονται ότι τους παρακολουθεί κόσμος, κατ' ιδίαν όμως επιδίδονται σε 
αυστηρή νηστεία, διότι γνωρίζουν ότι είναι μια άσκηση πολύτιμη για τον πνευματικό 
αγώνα. Κι από την άλλη, οι σαλοί δεν αρνούνται τα δόγματα και την πίστη της 
Εκκλησίας, εμπαίζουν όμως όσους τα αντιλαμβάνονται επιφανειακά. 
 
Είναι χαρακτηριστικό πώς περιγράφεται η είσοδος του αγίου Συμεών1 του δια Χριστόν 
Σαλού (6ος αιώνας) στην Έμεσα, πόλη που σήμερα βρίσκεται στη δυτική Συρία: 
 
«Βρήκε ένα ψόφιο σκυλί σ' ένα σωρό σκουπίδια έξω από την πόλη, έλυσε τη 
σχοινένια ζώνη του, έδεσε με τη μια της άκρη το ένα πόδι του σκυλιού, και το 
έσερνε πίσω του καθώς έτρεχε. Έτσι πέρασε την πύλη της πόλης. Υπήρχε ένα 
σχολείο εκεί κοντά, κι όταν τα παιδιά τον είδαν, άρχισαν να φωνάζουν, ''Δείτε, 
ένας τρελοκαλόγερος!'', και να τρέχουν πίσω του και να τον χτυπούν. Την άλλη 
μέρα που ήταν Κυριακή, πήρε λίγα καρύδια, πήγε στην εκκλησία στην αρχή της 
Λειτουργίας, και εκεί έσπαζε τα καρύδια και έσβηνε τα καντήλια. Όταν 
προσπάθησαν να τον βγάλουν έξω, σκαρφάλωσε στον άμβωνα και από κει 
σημάδευε τις γυναίκες με τα καρύδια. Με πολλή δυσκολία τον έβγαλαν έξω, αλλά 
μόλις βγήκε αναποδογύρισε τους πάγκους των ζαχαροπωλών, οι οποίοι όμως τον 
κτύπησαν τόσο άσχημα που παραλίγο να πεθάνει». 
 
1 Τα αποσπάσματα για τους σαλούς Συμεών και Νικόλαο είναι από μελέτημα του Κάλλιστου 
Γουέαρ στο βιβλίο «Ενότης εν τη ποικιλία» , εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1997, σελ 116, 135. 
 
Εδώ, ο σαλός θέλει να υπενθυμίσει έμπρακτα ότι αυτό που μετρά δεν πρέπει να είναι 
η εξωτερική εμφάνιση, ότι αυτό που σώζει δεν είναι η τυπική θρησκευτικότητα, κι ότι 
όσοι είναι κατ' όνομα μόνο χριστιανοί και έτοιμοι να ασκήσουν βία κατά του αδελφού 
τους μοιάζουν με τους εμπόρους που έδιωξε ο Χριστός από τον Ναό. Κι από την άλλη, 
αυτός ο αυτοεξευτελισμός είναι για τους σαλούς κι ένας τρόπος να κρύψουν την 
αγιότητά τους, να μην επαινεθούν από τον κόσμο, να μη γίνουν δούλοι του θαυμασμού 
ή και της κολακείας του κόσμου. Ο σαλός είναι ελεύθερος. Θεμέλιο του είναι η σχέση 
του με τον Θεό, κι έτσι, σε ανθρώπινο επίπεδο δεν έχει να χάσει τίποτα, δε φοβάται 
τίποτα και κανέναν. Είναι ενδεικτικό πώς ο ρώσος Νικόλαος ο Σαλός (16ος αιώνας) 
τόλμησε να ελέγξει τον τυραννικό τσάρο Ιβάν τον Τρομερό που καταπίεζε το λαό. 
Ήταν Μεγάλη Σαρακοστή, περίοδος δηλαδή μεγάλης νηστείας πριν από το 
Πάσχα, νηστείας που και ο Ιβάν, ως χριστιανός μονάρχης, τηρούσε. Ο Νικόλαος 
διασταυρώθηκε μαζί του και του πρόσφερε να φάει ένα κομμάτι ωμό κρέας. Ο 
τσάρος οπισθοχώρησε αηδιασμένος, παίρνοντας το μήνυμα, ότι χειρότερο από το 
να φας κρέας τη Σαρακοστή είναι να "καταβροχθίζεις"  ανθρώπινο  κρέας  με  την 
τυραννική εξουσία σου. 
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Είπαμε παραπάνω ότι οι "δια Χριστόν Σαλοί" είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση 
αγιότητας. Σε καμία περίπτωση οι επιλογές τους δεν πρέπει να απολυτοποιηθούν. 
Όποτε επιχειρήθηκε μίμησή τους με επιπολαιότητα, τα αποτελέσματα ήταν οικτρά· 
ψυχικός διχασμός και παράπονο για την έλλειψη αναγνώρισης. Η σαλότητα είναι πάνω 
απ' όλα ζήτημα χαρίσματος κι ελευθερίας. 
 
Μάριος Π. Μπέγζος - Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, Θέματα Χριστιανικής Ηθικής, σελ. 
50-57, ΟΕΔΒ, 2009 
 
Πηγή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C134/152/1091,4006/ 
 
 
 

Παράθεμα 8 
 

Θεολογία και Ζωή Ορθόδοξη πίστη 
  
Ο Ξένος Θεός και οι ξένοι μετανάστες 
 

1 Δεκεμβρίου 2012 

  

Επιμέλεια Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης 
 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C134/152/1091,4006/
http://www.diakonima.gr/category/orthodoxia-ke-orthopraxia/theologia-ke-zoi/
http://www.diakonima.gr/category/orthodoxia-ke-orthopraxia/orthodoxi-pisti/
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«Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι» 
 

[αναρχικό σύνθημα χριστιανικού ήθους (βλ. Ματθ. 25, 31-46)] 
 

Α΄ 
 

Κάθε θρησκεία έχει τουλάχιστον δύο μορφές: α) τη διδασκαλία των σοφών 
διδασκάλων και των ιερών γραφών της και β) τον τρόπο που κατανοεί και εφαρμόζει 
αυτή τη διδασκαλία ο λαός. Ο δικός μας λαός (που είναι μπολιασμένος με τον 
ορθόδοξο χριστιανισμό σε κάθε πτυχή του πολιτισμού και της ιστορίας του τους 
τελευταίους τουλάχιστον 15 αιώνες) έχει κατανοήσει και εφαρμόσει την ορθόδοξη 
διδασκαλία σε αξιοθαύμαστο βαθμό, όμως επίσης σε μεγάλο βαθμό την έχει 
παρανοήσει και παρερμηνεύσει ανάλογα με τα ελαττώματά του. Ιδιαίτερα σε εποχές 
σύγχυσης όπως η σημερινή, η παρανόηση και η παρερμηνεία φαίνεται να κυριαρχούν 
και η σωστή εφαρμογή της ορθόδοξης διδασκαλίας να υποχωρεί. 
 
Έτσι, είναι συνηθισμένο στην εποχή μας να θεωρούμε πως είμαστε «σωστοί 
χριστιανοί», κι όμως παράλληλα: 
 
--να θεωρούμε αυτόματα όλους τους «ξένους» (τσιγγάνους και οικονομικούς 
μετανάστες που ζουν στην πατρίδα μας) ύποπτους για πιθανά εγκλήματα εναντίον μας, 
 
--να δυσανασχετούμε όταν μένουν στη γειτονιά μας και φυσικά να τους αρνούμαστε 
το δικαίωμα να μένουν στην πολυκατοικία μας, 
 
--να τους εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε ως εργάτες ή υπαλλήλους μας και να 
εξοργιζόμαστε όταν εκείνοι διεκδικούν ίσα δικαιώματα με τους Έλληνες εργάτες και 
υπαλλήλους, 
 
--σε πιο ακραίο σημείο, να ξεσπάμε βίαια εναντίον τους, διαπράττοντας από 
προπηλακισμούς και τραμπουκισμούς μέχρι και δολοφονίες (νομίζω σπάνια, ευτυχώς), 
αυτοτιτλοφορούμενοι «εθνικιστές» ή «πατριώτες», ενώ είμαστε η Κου Κλουξ Κλαν. 
 
Ας δούμε όμως τι λέει στ’ αλήθεια για τους ξένους ο χριστιανισμός, η πολύτιμη 
πνευματική κληρονομιά που κουβαλάει ο λαός μας. Προειδοποιώ: πολλοί αναγνώστες 
θα σοκαριστούν, θα με παρεξηγήσουν, θα πουν: «Δηλαδή τι θέλεις; Να τους αφήσουμε 
να μας πάρουν τη χώρα; Να τους αφήσουμε να μας ληστεύουν και να μας σκοτώνουν;» 
κ.τ.λ. 
 
Φυσικά δεν λέω καθόλου αυτό. Κανείς δεν πρέπει να μας κλέψει την πατρίδα, δηλαδή 
να την κατακτήσει, να εγκαταστήσει ξένη κατοχή εδώ. Μην ξεχνάμε όμως ότι 
συντηρούμε ήδη τρεις πανίσχυρους κατακτητές: το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (που δείχνει το αληθινό της πρόσωπο – ενδιαφέρον μόνο για το χρήμα – 
πιέζοντάς μας πάνω στην οικονομική κρίση) και τις πολυεθνικές που μας τραβούν από 
τη μύτη μετατρέποντάς μας σε εργάτες τους και σε υπάκουους καταναλωτές. Αυτή την  
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τριπλή ξένη κατοχή κανείς δεν τη θυμάται, κανείς δεν την καταδικάζει, δεν εξοργίζεται 
γι’ αυτήν, ούτε την πολεμάει! Βγάζουμε τη λύσσα και την «αγανάκτησή» μας στους 
φουκαράδες, που τους έχουμε του χεριού μας, και τους αληθινούς κατακτητές ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΑΙΣΧΡΑ. 
 
Επίσης, ασφαλώς οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές, εφαρμόζοντας το νόμο, πρέπει 
να μας προστατεύουν από τους ληστές και τους δολοφόνους. Όντως έχουμε φορτωθεί 
πολλές συμμορίες αλλοδαπών, όμως έχουμε εξίσου πολλές και ισχυρές συμμορίες 
Ελλήνων! Κάθε αλλοδαπός δεν είναι οπωσδήποτε κακοποιός. Τέλος, ας μην ξεχνάμε 
ότι ένα ολόκληρο πλήθος αλλοδαπών κοριτσιών (ορθόδοξων χριστιανών – αν και 
δεν έχει σημασία, αρκεί που είναι θύματα) εκπορνεύεται από Έλληνες σε Έλληνες 
«πελάτες»! Αυτές τι άποψη θα έχουν για «κάθε Έλληνα» και τι θα λένε, αν ποτέ 
αξιωθούν να γυρίσουν ζωντανές στην πατρίδα τους; Μάλιστα,  ακούμε «Ρωσίδα» και 
χαμογελάμε. Για μας δεν είναι πια άνθρωποι, αλλά σύμβολα του σεξ (στην 
πραγματικότητα, σκλάβες). 
 

Β΄ 
 

Ας μιλήσουμε λοιπόν ως ορθόδοξοι χριστιανοί, παιδιά και εγγόνια ορθόδοξων 
χριστιανών. Ο Θεός μας έγινε άνθρωπος, όχι ένας ήρωας ή θεός του πολέμου (που θα 
άρεσε στους Βίκινγκς και τους λοιπούς Άριους του Βορρά), αλλά ένας αδύναμος 
άνθρωπος, αν και παντοδύναμος, που έπεσε θύμα των ισχυρών και ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΟΥ έσωσε την ανθρωπότητα –δίνοντάς της τη δυνατότητα της ένωσης με το Θεό και 
δείχνοντάς της τον τρόπο, δηλαδή την αυτοθυσία χωρίς αντάλλαγμα. (Δηλαδή πρέπει 
να είμαστε μονίμως τα «κορόιδα» που θυσιάζονται χωρίς αντάλλαγμα; Δεν λέω ότι 
«πρέπει» τίποτε. Απλώς, όσο πιο πολύ αγαπάς, τόσο πιο πολύ θυσιάζεσαι και τόσο πιο 
πολύ πλησιάζεις προς τον παράδεισο. Μπορεί όμως να μη σ’ ενδιαφέρει ο παράδεισος, 
οπότε πέρνα τη ζωή σου σαν πονηρός και «επιτυχημένος»). 
 
Ο Θεός αυτός, ως άνθρωπος γεννήθηκε σε μια πόλη, όπου οι ανθρώπινοι γονείς Του 
ήταν ξένοι, και μάλιστα δε βρήκαν ούτε δωμάτιο για να μείνουν και Τον γέννησαν σ’ 
ένα στάβλο (ποιος θέλει ξένους στην πολυκατοικία του;). Στη συνέχεια, έγινε 
μετανάστης και πήγε με την οικογένειά Του στην Αίγυπτο, για να μη θανατωθεί από 
τα όργανα του προαιώνιου εχθρού της ανθρωπότητας (του διαβόλου), που 
προσπαθούσε να Τον σταματήσει. Εκεί ο ανθρώπινος θετός πατέρας Του ασφαλώς 
αναζήτησε δουλειά ως ξένος εργάτης. Άραγε, πώς τον αντιμετώπισαν; 
 
Μεγαλώνοντας ο Θεός μας περιπλανήθηκε σε όλη τη χώρα ως ξένος, μη έχοντας «πού 
την κεφαλήν κλίναι» και Τον θανάτωσαν οι συμπατριώτες Του σα να ήταν ξένος, 
παραδίδοντάς Τον μάλιστα σε ξένους (στους Ρωμαίους). Έτσι ο Ιησούς έγινε 
πολλαπλά ο μεγάλος Ξένος, που ποτέ δεν κατανοήθηκε ώστε να γίνει «δικός μας», 
παρά μόνον από λίγους, που πάντα (και τώρα) η κοινωνία τους κοροϊδεύει ως 
«πτωχούς τω πνεύματι», δηλ. «κορόιδα». 
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Τη Μεγάλη Παρασκευή ψάλλουμε ένα συγκλονιστικό τροπάριο, κατά το οποίο ο άγιος 
Ιωσήφ από την Αριμαθαία (κρυφός μαθητής του Χριστού, από φόβο, που φανερώθηκε 
μετά τη σταύρωση) είπε στον Πιλάτο: «Δός μοι τούτον τον Ξένον, όν ομόφυλοι 
μισούντες θανατούσι ως Ξένον» (=«Δώσε μου αυτόν τον Ξένο, που οι ομοεθνείς Του, 
μισώντας Τον, Τον σκοτώνουν σαν Ξένο»). 
 
Ο ίδιος ο Ιησούς, όταν ξεκαθάριζε πώς ο άνθρωπος κερδίζει τη βασιλεία των ουρανών, 
μίλησε για τον καλό Σαμαρείτη, όταν όλοι θεωρούσαν τους Σαμαρείτες (λαό που 
ζούσε στο κέντρο του Ισραήλ) προδότες και μιάσματα (στη σημερινή Ελλάδα θα 
μιλούσε για καλό Αλβανό ή Τούρκο), και είπε πως το να περιμαζέψεις έναν ξένο 
μπορεί να σε βάλει στον παράδεισο, ενώ το να μην τον περιμαζέψεις μπορεί να σε 
βάλει  στην  κόλαση («όταν το κάνετε σε έναν, σε μένα το κάνετε», βλ. Ματθ. 25, 31-
46). Σήμερα περισσότεροι «άθεοι» ενδιαφέρονται για τους ξένους μας παρά 
«χριστιανοί», αν και υπάρχουν ευτυχώς κάμποσοι φτωχοί και ταπεινοί ιερείς που 
φροντίζουν γι’ αυτούς όσο μπορούν. Είναι βέβαιο πως στη Δευτέρα Παρουσία θα 
εκπλαγούμε με το πόσοι «άθεοι» και «αμαρτωλοί» θα πάνε στον παράδεισο και πόσοι 
«πιστοί» και «ενάρετοι» όχι… 
 

Γ΄ 
 

Στη συνέχεια, Αυτός ο μεγάλος Ξένος έστειλε τους μαθητές Του σε «όλα τα έθνη» και 
εκείνοι ξενιτεύτηκαν και δίδαξαν τους ανθρώπους σε ξένες χώρες. Ιδού λοιπόν κι 
άλλοι «ξένοι»! Άγιοι ξένοι. Έφτασαν μέχρι τους Κέλτες της Βρετανίας (άγιος 
Αριστόβουλος, ένας από τους 70 μαθητές του Χριστού) και την Ινδία (άγιος Θωμάς, ο 
πρώην «άπιστος») και οι περισσότεροι θανατώθηκαν με  βασανιστήρια  από  ΞΕΝΟΥΣ 
ως ΞΕΝΟΙ και τάφηκαν σε ΞΕΝΗ ΓΗ, ευλογώντας την με τα θαυματουργά λείψανά 
τους. 
 
«Οι χριστιανοί κατοικούν τις πατρίδες τους σαν επισκέπτες. Κάθε ξένη χώρα είναι 
πατρίδα γι’ αυτούς και κάθε πατρίδα είναι ξένη» (επιστολή προς Διόγνητον, 2ος αιώνας 
μ.Χ.). Και τούτο, γιατί η αληθινή μας πατρίδα είναι ο ουρανός. Οι γήινες πατρίδες 
μας είναι προσωρινές. Τις αγαπάμε, αλλά, αν είμαστε πρόθυμοι να διαπράξουμε 
εγκλήματα γι’ αυτές (π.χ. να βασανίσουμε αιχμαλώτους ή να αφανίσουμε 
γυναικόπαιδα), γίνονται εμπόδια για τη μόνιμη και αληθινή πατρίδα μας, τον 
παράδεισο. Γι’ αυτό εθνικισμός και χριστιανισμός ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ. Το 
χριστιανικό ρωμαϊκό κράτος (Ρωμανία/«Βυζάντιο») δεν ήταν εθνικιστικό: όλοι οι λαοί 
που κατοικούσαν στα εδάφη του είχαν ίσα δικαιώματα και όλων των λαών οι άγιοι 
τιμούνταν εξίσου από όλους τους χριστιανούς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι 
μεγάλοι Σύριοι Πατέρες άγιος Εφραίμ ο Σύρος (ο μέγας ποιητής), άγιος Ισαάκ ο Σύρος 
(ο «φιλόσοφος της αγάπης») κ.π.ά., που τα γραπτά τους μεταφράστηκαν από τα 
συριακά στα ελληνικά και έγιναν ανάρπαστα από τους Βυζαντινούς (και οι ίδιοι οι 
Σύριοι βεβαίως ήταν «Βυζαντινοί»). 
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Καθώς οι Ρωμιοί μετέφεραν το χριστιανισμό σε άλλα έθνη, δεν τα υπέτασσαν, αλλά 
αντίθετα τα έκαναν συμμάχους και, μεταφράζοντάς τους την Αγία Γραφή 
(δημιουργώντας τους και αλφάβητο, αν δεν είχαν), εγκαινίαζαν ένα νέο μεγάλο 
κεφάλαιο στους πολιτισμούς των ξένων εθνών. Άλλωστε η Εκκλησία των ρωμαϊκών 
(«βυζαντινών») χρόνων (δηλαδή η πανανθρώπινη Εκκλησία, που είναι η ίδια η δική 
μας Ορθόδοξη Εκκλησία) περιελάμβανε αγίους από όλα τα ευρωπαϊκά έθνη, μέχρι 
και τη Βρετανία και την Ιρλανδία[1]! 
 
Οι Έλληνες της Τουρκοκρατίας επίσης δεν ήταν εθνικιστές, αδιαφορούσαν για το αν 
ένας ραγιάς ήταν Αλβανός ή Βούλγαρος ή Μολδαβός, ή αλβανόφωνος, 
βουλγαρόφωνος, σλαβόφωνος, ακόμη και ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΟΣ – στην Καππαδοκία 
ζούσαν οι Καραμανλήδες, τουρκόφωνοι  χριστιανοί  ορθόδοξοι,  που  έχουν  κι  αυτοί 
μεγάλους ασκητές και αγίους! Ο μέγας και θαυματουργός άγιος Αρσένιος ο 
Καππαδόκης (κοιμήθηκε στην Κέρκυρα μόλις που είχε έρθει πρόσφυγας, οδηγώντας 
το λαό του, κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή) κήρυττε και στα ελληνικά και στα 
τούρκικα, γιατί είχε και χριστιανούς που δεν ήξεραν καθόλου ελληνικά! 
 
Αυτοί όλοι ονομάζονταν Ρωμιοί (=απόγονοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας), και, αν 
γινόταν χριστιανός ένας μουσουλμάνος, λεγόταν ότι «ρώμιεψε» (έγινε Ρωμιός) και 
φυσικά καταδιωκόταν από το οθωμανικό κράτος για εσχάτη προδοσία (έχουμε 
αρκετούς αγίους που μαρτύρησαν επειδή ήρθαν στην ορθοδοξία από το Ισλάμ)! 
Εξάλλου, μεταξύ των αγίων νεομαρτύρων της Τουρκοκρατίας περιλαμβάνονται 
αλλοεθνείς, όπως η αγία μεγαλομάρτυρας Χρυσή (Βουλγάρα), ο άγιος Νικόδημος του 
Ελβασάν (Αλβανός) κ.ά. Πώς λοιπόν ένα έθνος που ανέδειξε ορθόδοξους αγίους, τους 
οποίους (αν είμαι ορθόδοξος χριστιανός) τιμώ, μπορώ να το θεωρώ «κατώτερο» ή 
απολίτιστο έθνος; 
 
Πολλοί άνθρωποι από αυτά τα έθνη γίνονται εγκληματίες, αλλά το ίδιο και πολλοί 
Έλληνες. Πολλοί Έλληνες γίνονται άγιοι, αλλά το ίδιο και πολλοί Ρώσοι, Αλβανοί, 
Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι κ.τ.λ. Εξάλλου πολλοί μεγάλοι άγιοί μας είναι 
ΕΒΡΑΙΟΙ: ο Ίδιος ο Χριστός, ο διδάσκαλος και σωτήρας όλων των λαών της Γης, ως 
άνθρωπος ήταν Εβραίος (γι’ αυτό κάποιοι «υπερεθνικιστές» επιστρέφουν στην 
ειδωλολατρία, επειδή …δεν καταδέχονται να λατρέψουν έναν… «Εβραίο Θεό», ενώ 
άλλοι γράφουν φανταστικές ιστορίες ότι δήθεν ήταν «ελληνικής ρίζας»!). Εβραία ήταν 
και η Παναγία (που είναι προστάτισσα όλων των χριστιανών, όχι μόνο των Ελλήνων 
– άλλωστε τη γιορτή της Αγίας Σκέπης, 28 Οκτωβρίου για μας, την καθιέρωσαν πρώτοι 
οι Ρώσοι, αλλά τη γιορτάζουν 1 Οκτωβρίου). Εβραίοι ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, 
οι 12 απόστολοι, ο προφήτης Ηλίας και όλοι οι προφήτες, η αγία Φωτεινή και 
αμέτρητοι άλλοι μεγάλοι ορθόδοξοι άγιοι. Αιγύπτιοι ο άγιος Αντώνιος, η αγία 
Αικατερίνη κ.π.ά. Και λοιπόν; Οι χριστιανοί είναι «πολίτες του ουρανού», δεν είναι 
μόνον Εβραίοι ή μόνον Έλληνες ή μόνον Ευρωπαίοι ή μόνον Ασιάτες κ.τ.λ. 

https://www.oodegr.com/oode/koinwnia/koinwnia/metanastes_1.htm#_ftn1
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Ή μάλλον είναι ΚΑΙ Εβραίοι ΚΑΙ Έλληνες ΚΑΙ Ευρωπαίοι ΚΑΙ Ασιάτες κ.τ.λ., και 
όταν ένας άνθρωπος καταπιέζεται (είτε είναι μαύρος είτε τσιγγάνος είτε δούλος είτε 
ξένος είτε γυναίκα και παιδί είτε ανάπηρος είτε χήρα ή ορφανό) γίνονται αυτομάτως 
ΚΑΙ μαύροι και τσιγγάνοι και δούλοι και ξένοι και γυναίκες και παιδιά και ανάπηροι 
και χήρες και ορφανοί κ.τ.λ., όπως ο Ινδιάνος Βλαδίμηρος είπε στον Έλληνα που του 
συστήθηκε: «Κι εγώ είμαι Έλληνας. Είμαι Ινδιάνος. Αισθάνομαι όμως και Ρώσος και 
Σέρβος και Ρουμάνος, γιατί είμαι ορθόδοξος». 
 
Όπως οι Έλληνες εμπνεύστηκαν από το απελευθερωτικό μήνυμα του χριστιανισμού 
για να επιτελέσουν τους εθνικούς αγώνες τους, το ίδιο έκαναν και όλοι οι χριστιανικοί 
λαοί. Οι Ρώσοι π.χ. νίκησαν τους Τάταρους το 1830 στην ιστορική μάχη του 
Κουλίκοβο Πολ εμψυχωμένοι από την εικόνα της Παναγίας του Καζάν [ας σημειωθεί 
όμως ότι έχουμε και Τάταρους αγίους, όπως τον άγιο Πέτρο Ορντίνσκυ, πρίγκηπα της 
Χρυσής Ορδής (1290), και τον άγιο Σεραπίωνα της Λίμνης Κόζα (1611)]. Οι Τούρκοι 
το 1594 έκαψαν το άφθαρτο σώμα του αγίου Σάββα της Σερβίας, γιατί η παρουσία του 
ενέπνεε στους υπόδουλους Σέρβους ιδέες απελευθέρωσης κ.τ.λ. 
 
«Η πατρίδα μου η ψεύτικη, η γήινος και ματαία, είναι από του αγίου Άρτης [=επισκοπή 
Άρτης] και από την επαρχίαν Απόκουρο» έλεγε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, εννοώντας 
ότι η αληθινή πατρίδα του είναι ο ουρανός. 
 
Ωραία λόγια και πολύ ρομαντικά… Ευτυχώς υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι που τα 
έκαναν πράξη, κάνοντας πατρίδα τους μια ξένη γη, χωρίς να προδώσουν τη δική τους 
πατρίδα. Στην εποχή μας τέτοιοι είναι οι φτωχοί ιεραπόστολοι, που χωρίς να έχουν 
τίποτε να κερδίσουν, και χωρίς να μεταφέρουν καμιά «εθνική σημαία» ή «εξωτερική 
πολιτική», χωρίς να πρεσβεύουν κανένα «πολιτισμικό ιμπεριαλισμό» γίνονται ΞΕΝΟΙ, 
όπως οι απόστολοι, για να κάνουν ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ τους πρώην «ξένους» αδελφούς μας 
από όλα τα έθνη. Δείτε ένα μικρό δείγμα, από τα πολλά, στο: http://asian-aroma.com/. 
 
Υπογραμμίζω (απευθυνόμενος προς τους αδελφούς μας Έλληνες εθνικιστές) ότι ο 
εθνικισμός για το δικό μας έθνος και πολιτισμό είναι ένα ξενόφερτο ιδεολογικό προϊόν. 
Βασίζεται στη δυτικοευρωπαϊκή ιδέα του 19ου αιώνα για την «αυτοδιάθεση των λαών», 
που ζητούσε την κατάργηση των αυτοκρατοριών και τη σύσταση ιδιαίτερου κράτους 
για κάθε εθνότητα. Η ιδέα αυτή ήταν εξαιρετικά προοδευτική, όταν αναφερόταν στις 
πολυάριθμες αποικίες των ευρωπαϊκών κρατών, που εκτείνονταν σε όλες τις ηπείρους 
(πλην της Ανταρκτικής), όμως ήταν εξαιρετικά επιζήμια, όταν αναφερόταν στην 
αντικατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με «εθνικά κράτη», αντί για ένα 
πανορθόδοξο κράτος διάδοχο της Ρωμανίας. Στην παγίδα αυτή, που δίχασε τους λαούς 
των Βαλκανίων, έπεσαν τόσο οι Έλληνες (και μας προέκυψε ένα εδαφικά και 
πολιτισμικά ακρωτηριασμένο κρατίδιο υπό βαυαρική και στη συνέχεια γερμανική 
διακυβέρνηση) όσο και οι Βούλγαροι, εξαιτίας των οποίων συγκλήθηκε η Σύνοδος του  

https://www.oodegr.com/oode/ierapostoli/empeiries/indianos1.htm
http://asian-aroma.com/
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1872, με την οποία τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας και 
Αντιοχείας, η Εκκλησία της Κύπρου και άλλες τοπικές Εκκλησίες καταδικάζουν ως 
αίρεση τον «φυλετισμό», δηλαδή «τας φυλετικάς διακρίσεις και τας εθνικάς έρεις και 
ζήλους και διχοστασίας εν τη του Χριστού Εκκλησία». Ώστε οι «φυλετικές διακρίσεις» 
και οι «εθνικές έριδες» (μάχες) είναι καταδικασμένες με επίσημη απόφαση της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας (το τονίζω, προς εκείνους που νομίζουν ότι η Εκκλησία δεν 
έχει πάρει θέση στο ζήτημα του ρατσισμού και στα συναφή ζητήματα). 
 
[Είναι αξιοσημείωτο ότι μεγάλη μερίδα «εθνικιστών» απορρίπτει το χριστιανισμό 
θεωρώντας τον ξενόφερτο προϊόν, παραβλέποντας την κεντρική θέση του στο λαϊκό 
και λόγιο πολιτισμό μας εδώ και τουλάχιστον 15 αιώνες – συγχρόνως, πολλοί 
διεθνιστές τον απορρίπτουν, θεωρώντας τον «εθνικιστικό» και αγνοώντας τον 
πανανθρώπινο χαρακτήρα του. Η απόρριψή του για λόγους αντίθετους μεταξύ τους, 
από δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, θα όφειλε, αν μη τι  άλλο,  να  προβληματίσει  τους 
αδελφούς μας και των δύο ομάδων, που και οι δύο βλέπουν το θέμα μονόπλευρα και 
(ας μου επιτραπεί να το επισημάνω) με αρκετή δόση ιδεολογικής προκατάληψης]. 
 
Βρισκόμαστε σε μια καινούργια εποχή μεγάλου ανακατέματος των λαών και των 
πολιτισμών. Αντί να γκρινιάζουμε ενάντια στους αδελφούς μας τους ξένους, ας 
φροντίσουμε να διατηρούμε τον πολιτισμό μας, την πίστη μας, τη γλώσσα μας, τη 
μόρφωσή μας και φυσικά την τιμιότητά μας, ώστε να μην έχουμε να φοβηθούμε 
τίποτα. 
 

Δ΄ 
 

Κάθε λαός που γνώρισε το χριστιανισμό έχει αναδείξει εκατοντάδες ή χιλιάδες αγίους, 
άντρες και γυναίκες, αλλά και παιδιά (παιδομάρτυρες). Είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
δημοσιεύσουμε εδώ «πλήρη» κατάλογο των γνωστών ορθοδόξων αγίων όλων των 
λαών της Γης – ακόμη και Βρετανών, Γαλατών, Ισπανών, Γόθτων, Φράγκων κ.τ.λ., 
που αγίασαν πριν το Σχίσμα του 1054 και επομένως είναι άγιοι όλης της 
χριστιανοσύνης. Ένας εξαιρετικός «ξεναγός» στα αγιολόγια των διαφόρων λαών είναι 
το βιβλίο Πανάγιον Ορθοδόξων Αγίων του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του 
Παν/μίου Αθηνών Γεωργίου Εμμ. Πιπεράκι, έκδ. «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος» 
Μήλεσι 2006. 
 
Εδώ θα αναφέρουμε απλά και πολύ πρόχειρα ελάχιστους μόνον αγίους από διάφορους 
λαούς, κυρίως από λαούς που άνθρωποί τους φιλοξενούνται στην πατρίδα μας ως 
μετανάστες. 
 
Αλβανοί άγιοι: άγιος Νικόδημος του Ελβασάν, άγιος Χρήστος ο Κηπουρός, άγιος 
Νικήτας από τη Σπαθία (και οι τρεις μαρτύρησαν  για  τη  χριστιανική  πίστη  τους  επί  
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Τουρκοκρατίας), άγιος Νήφων ο Αθωνίτης, ασκητής από το Λούκοβο των Αγίων 
Σαράντα (ασκήτεψε στο Άγιο Όρος γύρω στο 12ο αιώνα). Ας σημειωθούν όμως και οι 
αρχαίοι χριστιανοί άγιοι της περιοχής της Αλβανίας, που σήμερα είναι αδύνατο να 
προσδιοριστεί η εθνική τους καταγωγή, όπως οι άγιοι: Ελευθέριος (ο γνωστός άγιος 
μεγαλομάρτυρας) και η μητέρα του Ανθία, Άστιος, Δάναξ, Δονάτος, Θερίνος, 
Ίσαυρος, Βασίλειος (όχι ο μέγας Βασίλειος), Ιννοκέντιος, Φήλιξ και Περεγρίνος. 
 
Τούρκοι άγιοι (ορθόδοξοι χριστιανοί): άγιος Αχμέτ ο Κάλφας, άγιος Κωνσταντίνος ο 
εξ Αγαρηνών, άγιος Ιωάννης ο πρώην Δερβίσης (μάρτυρες επί Τουρκοκρατίας), οι 23 
άγιοι Τούρκοι νεομάρτυρες των Θυατείρων, άγιος γέροντας Νικόλαος ο Τούρκος, της 
μονής Όπτινα[2]. 
 
Βούλγαροι άγιοι: άγιος Ιωάννης της Ρίλα, αγία μεγαλομάρτυρας Χρυσή, άγιος 
Μάξιμος ο εν Δορυστόλω, άγιος Βλαδίμηρος ο πρίγκηπας (μάρτυρας του 11ου 
αιώνα),  άγιος νεομάρτυρας Ιωάννης ο Αθωνίτης κ.ά. 
 
Ρουμάνοι άγιοι: άγιος Λεόντιος του Ρανταούτι, οσία Μαύρα η εν Ρουμανία, άγιος 
Ματθαίος ο νεομάρτυρας ο εν Βλαχία [υιός του αγίου μάρτυρος Κωνσταντίνου, 
βασιλιά της Βλαχίας (1714)], όσιος Παύλος ο πνευματικός, αγία Φιλοθέη η 
παιδομάρτυρας (άφθαρτη, μονή Κούρτεα), και νεότεροι άγιοι γέροντες: οι αδελφοί 
Βασίλειος, Γεράσιμος και Κλεόπας Ελίε (1912-1998), οι άγιοι γέροντες Ιωάννης του 
Χοτζεβά (1960, άφθαρτος στην έρημο της Παλαιστίνης), Ιωαννίκιος Μορόι, Παΐσιος 
Ολάρου (1990), Αρσένιος Μπόκας (1910-1989), Ενώχ ο Απλός (Άγιο Όρος, 1895-
1979), ο βοσκός π. Γαλακτίων, ο ιεροδιάκονος Χριστόφορος ο Ησυχαστής (δάση της 
Σύχλας) κ.π.ά. 
 
Σέρβοι άγιοι: άγιος Ιωάννης Μπράνκοβιτς, άγιος Στέφανος Μιλούτιν[3], οι άγιοι 
Σάββας και Συμεών, που εγκατέλειψαν το βασιλικό θρόνο και ίδρυσαν τη μονή 
Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος, αμέτρητοι άγιοι ασκητές, οι περίπου 1.500.000 μάρτυρες 
κάθε ηλικίας και φύλου που σφαγιάστηκαν τα έτη 1941-1945 από την κροατική 
Ουστάσα για την ορθόδοξη πίστη τους (όπως και αρκετοί ορθόδοξοι άγιοι Πολωνοί, 
που μαρτύρησαν από τους δικούς τους φανατικούς τυράννους[4]), ο άγιος Νικόλαος 
Βελιμίροβιτς (Σερβία 1880-ΗΠΑ 1956), ο άγιος γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτς (1894-
1979), κορυφαίος θεολόγος και φιλόσοφος. 
 
Ρώσοι άγιοι: Αμέτρητοι άγιοι ασκητές, επίσκοποι, πρίγκηπες και απλοί άνθρωποι 
κάθε ηλικίας και φύλου απ’ όλους τους αιώνες. Απαριθμούμε πολύ πρόχειρα: άγιος 
Σεραφείμ του Σάρωφ («βρες την ειρήνη και χιλιάδες άνθρωποι θα ειρηνεύσουν μαζί 
σου»), οι άγιοι Αγαπητός ο Ιαματικός, Ιωάννης ο Πολύαθλος, Ιώβ του Ποτσάεφ, 
Κύριλλος της Άσπρης Λίμνης, Αλέξανδρος του Σβιρ, Μητροφάνης και Αντώνιος του 
Βορόνεζ,   Τύχων   του  Ζαντόνσκ  (άφθαρτος),  Ιννοκέντιος  της  Σιβηρίας  (άφθαρτος), 
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 Νείλος του Σόρα, Ιωάννης της Κρονστάνδης, οι άγιοι Γέροντες της Όπτινα, Σεραφείμ 
της Βίριτσα, οι αγίες Αθανασία Λονγκάτσεβα, Δωροθέα του Κασίν, Αναστασία του 
Πιδάν, Παρασκευή της Πινήγκα, οι διά Χριστόν σαλοί (που παρίσταναν τους τρελούς) 
Βασίλειος της Μόσχας, Νικόλαος του Πσκωφ (πρόσφερε ωμό κρέας στον τσάρο Ιβάν 
τον Τρομερό, για να στηλιτεύσει την αιμοσταγή βασιλεία του), Ιάκωβος του 
Μποροβίτσι, Ξένη Γρηγορίεβνα, Πελαγία Ιβάνοβνα κ.π.ά. 
 
Κινέζοι άγιοι: οι 222 άγιοι νεομάρτυρες του Πεκίνου (11 Ιουνίου 1900), ο άγιος 
νεομάρτυρας Στέφανος Wu (Wu Zhi-quan), ορθόδοξος ιερέας, που, στις 17 Μαΐου 
1970 ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τους Ερυθροφρουρούς (του αθεϊστικού 
καθεστώτος) σε μια ορθόδοξη εκκλησία στο Χαρμπίν [μη αναγνωρισμένος ακόμη 
«επίσημα»,  η περίπτωσή του αναφέρεται στο βιβλίο του Αμερικανού ορθόδοξου π. 
Δαμασκηνού Κρίστενσεν «Χριστός, το αιώνιο Ταό»]. 
 
Σημειωθήτω (για την κίτρινη φυλή) και ο άγιος Πέτρος ο Μογγόλος, πρίγκηπας της 
Χρυσής Ορδής (Ορντίνσκι). 
 
Ινδοί άγιοι: άγιοι Ιωάσαφ και Αβενήρ οι βασιλείς, άγιος Βαρλαάμ ο ασκητής, οι 17 
Ινδοί άγιοι που μαρτύρησαν στην καταδίωξη του αγίου Ιωάσαφ κ.ά. 
 
Σύριοι άγιοι: οι άγιοι Πατέρες Αφραάτης, Εφραίμ και Ισαάκ οι Σύροι, οι άγιοι Μάρων 
ο Ερημίτης, Μαυρίκιος ο εν Απαμεία, Μασυμά ο Σύρος, Ιωάννης ο μοναχός ο εν Συρία 
κ.π.ά. 
 
Αιθίοπες άγιοι: άγιοι πρίγκηπες αδελφοί Αρσεχάς και Ασδρεχάς, άγιος Φουλβιανός ο 
πρίγκηπας (Ματθαίος μετά το βάπτισμα, 1ος αι.), άγιος Μωυσής ο Αιθίοπας (μεγάλος 
δάσκαλος της ορθόδοξης ασκητικότητας), ένα ζεύγος αγίων Αναργύρων (γιατρών)[5] 
κ.π.ά. Ας σημειωθούν και οι τρεις μεγάλοι μαύροι άγιοι ασκητές, που αναφέρονται στο 
βίο του αγίου Νήφωνος, αλλά και η αγία και διορατική γερόντισσα Κωνσταντία η 
Αράπισσα, Αφρικανή πρώην σκλάβα, που μόνασε το 19ο αι. στη μονή αγίου 
Δημητρίου Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας (τα ιερά λείψανα της οποίας εκλάπησαν στις 
2 Φεβρουαρίου 2009). 
 
Ας σημειώσουμε και: 
 
Εσκιμώοι άγιοι (της φυλής των Αλεούτων της Αλάσκας): ο άγιος Πέτρος ο 
νεομάρτυρας (1815), άγιος Ιάκωβος ο Αλεούτος (1802-1865). 
 
Λοιποί άγιοι σε αμερικάνικο έδαφος: Αλάσκα: άγιοι Ιουβεννάλιος ο νεομάρτυρας, 
Γερμανός, Ιωσήφ και Ιννοκέντιος. Σαν Φρανσίσκο: άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς ο 
θαυματουργός (άφθαρτος). Αξιοσημείωτες και οι περιπτώσεις του ορθόδοξου Ινδιάνου 
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φύλαρχου Βλαδίμηρου Natawe και του Αμερικανού ορθόδοξου μοναχού π. Σεραφείμ 
Ρόουζ (1931-1982), συνιδρυτή της Αδελφότητας του αγίου Γερμανού της Αλάσκας 
(St. Herman of Alaska Brotherhood) και συγγραφέα παγκόσμιων μπεστ σέλλερς, όπως 
τα «Η ψυχή μετά το θάνατο – Οι μεταθανάτιες εμπειρίες στο φως της ορθόδοξης 
διδασκαλίας», «Ορθοδοξία και η θρησκεία του μέλλοντος», αλλά και κλασικών 
μελετών όπως οι «Μηδενισμός», «Ο κινέζικος νους» κ.ά. 
 
Συχωρέστε με για την ακατάσχετη φλυαρία. Ο κατάλογος θα μπορούσε να είναι πολύ 
πιο μακροσκελής. Η ειρηνική συνύπαρξή μας με τους ανθρώπους όλων των φυλών 
που φιλοξενούνται στη χώρα μας ως ξένοι μετανάστες δεν περνάει μόνο από την 
τσέπη μας ή τον κρυφό και υποσυνείδητο εγωισμό μας, αλλά κι από το δρόμο των 
κοινών μας αγίων. 
 
Σας ευχαριστώ. 
 
Σημειώσεις 
 

 
 
[1] Βλ. βιογραφίες και εικόνες Βρετανών αγίων: 
http://www.sourozh.org/web/British_Orthodox_Saints. 
 
[2] Αναλυτική βιογραφία και εικόνα του αγ. Αχμέτ βλ. στο 
http://www.pigizois.net/index2.htm. Για τους 23 αγίους των Θυατείρων βλ. 
http://www.impantokratoros.gr/1C553D17.el.aspx. Ο άγιος γέροντας Νικόλαος ο 
Τούρκος βιογραφείται στο συγκλονιστικό βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας: Στάρετς 
Βαρσανουφίου, Μοναχός Νικόλαος της Όπτινα, μετάφραση Ναταλία Νικολάου, 
επιμέλεια αρχιμ. Νεκτάριος Αντωνόπουλος. 
 
[3] http://www.eparhija-prizren.com/defaultG.asp?s=vesti&idvestep=3218. 
 
[4] http://www.impantokratoros.gr/9A4E2737.el.aspx. 
 
[5]  Εμφανίστηκαν στην οσία γερόντισσα Μακρίνα από την Πορταριά Βόλου 
(κοιμήθηκε το 1994) και τη βοήθησαν σε δύσκολες στιγμές μετά από χειρουργική 
επέμβαση. Βλ. γενικότερα στο περιοδικό Ο όσιος Φιλόθεος της Πάρου, τεύχ. 9, 
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2003, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη, σελ. 57-90. 
 
Πηγή: https://www.oodegr.com › oode › koinwnia › koinwnia › metanastes_1  
 
Από:.www.diakonima.gr › 2012/12/01 › ο-ξένος-θεός-και-οι-ξένοι-μετανάστες 
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Παράθεμα 9 
 

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
 
Ένα από τα πιο καυτά προβλήματα που αντιμετώπισε ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά 
χρόνια, χωρίς εντούτοις να κατορθώσει μέχρι σήμερα να βρει τη λύση του ήταν και το 
πρόβλημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. […] Το πρόβλημα τούτο απασχόλησε τον λαό 
του Θεού στην εποχή της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Το θέμα είναι τεράστιο 
με πολλές πτυχές (π.χ. η απελευθέρωση της γυναίκας). Εδώ θα εξετάσουμε κυρίως την 
οικονομική του πλευρά, όπως την αντιμετώπισαν οι προφήτες, η πρώτη Εκκλησία και 
οι Πατέρες της Εκκλησίας. Με βάση δε τα παραπάνω, θα επιχειρήσουμε προεκτάσεις 
στη σύγχρνη πραγματικότητα. 
 
α) Η δικαιοσύνη στους προφήτες 
 
Η δικαιοσύνη στους προφήτες, και γενικά στην Παλαιά Διαθήκη, δεν αποτελεί μια 
εσωτερική μόνο κατάσταση που αναφέρεται στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. 
Η δικαιοσύνη αναφέρεται ταυτόχρονα στη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό 
του, μια σχέση που απορρέει από την απαίτηση του Θεού για την επικράτηση της 
βασιλείας Του, που είναι βασιλεία ειρήνης, αγάπης και δικαιοσύνης. 
 
Οι προφήτες ως απεσταλμένοι του Γιαχβέ, του κατεξοχήν προστάτη της δικαιοσύνης, 
γίνονται συνήγοροι των φτωχών και των καταπιεσμένων. Ελέγχουν τους ανάξιους 
άρχοντες, που με την απληστία, την αρπαγή και την καταπίεση γίνονται δυνάστες του 
λαού τους. Καυτηριάζουν ακόμη την αναλγησία και ασπλαχνία των πλουσίων, που, 
προκειμένου ν’ αυξήσουν τα αγαθά τους, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τα πιο 
απάνθρωπα και σκληρά μέτρα. Καταγγέλουν, τέλος, τους άδικους κριτές (=δικαστές), 
που δέχονται δώρα για να βγάλουν αποφάσεις σε βάρος των φτωχών και των 
αδυνάτων. Η κυριαρχία του κακού, πολλές φορές, τους κάνει να προβληματίζονται, 
αλλά δεν χάνουν την ελπίδα τους στο Θεό της δικαιοσύνης και της αγάπης. Να, μερικές 
από τις απόψεις των προφητών: 
 
«Τις νουμηνίες σας (=πρωτομηνιές) σας και τις γιορτές σας μισεί η ψυχή μου· μου 
γίνατε βάρος και δεν θα ανεχτώ τις αμαρτίες σας. Όταν υψώνετε τα χέρια σας σε μένα, 
αποστρέφω τα μάτια μου, και όταν μακραίνετε τις προσευχές σας, δεν σας ακούω, γιατί 
τα χέρια σας είναι γεμάτα αίμα…Πάψετε να κάνετε το κακό, λυτρώστε εκείνον που 
αδικείται, προστατέψτε το δίκαιο του ορφανού, αποδώστε δικαιοσύνη στη χήρα». (Ησ. 
1, 14-17) 
 
«Αλίμονο σ’ αυτούς που δικαιώνουν τον ένοχο εξαιτίας της δωροδοκίας και αφαιρούν 
το δίκαιο από τον δίκαιο». (Ησ. 5, 23) 
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«Επειδή πωλούν για χρήματα τον δίκαιο, και τον φτωχό για ένα ζευγάρι παπούτσια, 
αυτοί που καταπατούν και σπάζουν τα κεφάλια των φτωχών…γι’ αυτό θα σας κάνω 
να τρέμετε, όπως τρέμει το αμάξι, το γεμάτο άχυρα». (Αμ. 2, 6-13) 
 
«Αν επιθυμούν οι άρχοντες χωράφια, τα αρπάζουν, κι αν σπίτια, τα αποσπούν. 
Εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο και τα υπάρχοντά του». (Μιχ. 2, 2) 
 
«Ο ασεβής θα πέσει, ο δίκαιος όμως με την πίστη του θα ζήσει». (Αββ. 2,4) 
 
«Σπείρετε δικαιοσύνη, τρυγήστε καρπούς ζωής, φωτιστείτε με το φως της γνώσης, 
ζητήστε τον Κύριο μέχρι που να έρθουν οι καρποί της δικαιοσύνης». (Ωσ. 10, 12) 
 
Δικαιοσύνη και μεσσιανική εποχή. Έχοντας συνείδηση της ανθρώπινης αδυναμίας 
και αστάθειας, οι προφήτες προσβλέπουν με ελπίδα στον ερχόμενο Μεσσία, τον 
αδιάφθορο Άρχοντα, που θα φέρει την αληθινή και άμεμπτη δικαιοσύνη. Ο Μεσσίας 
θα είναι «ζωσμένος με δικαιοσύνη» (Ησ. 11, 5), θα «κρίνει με δικαιοσύνη» (Ης. 9, 7) 
και θα αποτελέσει την απαρχή μιας νέας εποχής, της «αιώνιας δικαιοσύνης» (Δαν. 9, 
24), που θα είναι το αποτέλεσμα της ριζικής μεταστροφής και αναγέννησης των 
ανθρώπων. 
 
β) Η δικαιοσύνη στην πρώτη Εκκλησία 
 
Η δικαιοσύνη ανήκει στη δομή της Εκκλησίας. Η δικαιοσύνη δεν αποτελεί για την 
Εκκλησία κάτι δευτερεύον, ούτε είναι απλώς μια διδασκαλία· ανήκει στην ίδια τη δομή 
της Εκκλησίας. Όπως στο σώμα είναι αδιανόητη οποιαδήποτε αδικία μέλους σε βάρος 
άλλου μέλους, το ίδιο και μέσα στην Εκκλησία. Οι πιστοί αποτελούν «σώμα Χριστού» 
και γι’ αυτό μέσα στην Εκκλησία δεν έχει θέση η αδικία. Δεν μπορεί λ.χ. ο ένας να 
πεθαίνει από την πείνα και ο άλλος να θησαυρίζει. Μια τέτοια ενέργεια είναι 
καταλυτική για την Εκκλησία, που στηρίζεται στην «εν Χριστώ» αδερφοποίηση όλων 
των ανθρώπων. Κάθε διάκριση και αδικία σε βάρος μέλους της Εκκλησίας, που 
σχετίζεται με την κοινωνική προέλευση, το έθνος, τη φυλή ή το φύλο είναι αδιανόητη 
στον χώρο της Εκκλησίας (Γαλ. 3, 28· Κολ. 3, 11). 
 
Η κοινοκτημοσύνη της πρώτης Εκκλησίας. Στην πρώτη Εκκλησία δεν συναντούμε 
απλά ένα κήρυγμα για τη δικαιοσύνη, αλλά τη δικαιοσύνη ως μια κοινωνική 
πραγματικότητα. Η Εκκλησία δηλ. στο μέτρο των δυνατοτήτων της αντιμετώπισε την 
κοινωνική αδικία της εποχής της και την ξεπέρασε με την αγάπη. Είναι γνωστό το 
σύστημα της κοινοκτημοσύνης που εφάρμοσε η πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων 
και που από ορισμένους ερευνητές πήρε το όνομα «κομμουνισμός της αγάπης»: «Όλοι 
όσοι πίστεψαν», μας λέει ο ευαγγελιστής Λουκάς, «είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. 
Κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, αλλά όλα  τα  είχαν  
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κοινά… Δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα απαραίτητα. Γιατί όσοι 
είχαν χωράφια ή σπίτια τα πουλούσαν κι έφερναν το αντίτιμο αυτό που πουλούσαν και 
το έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων. Απ’ αυτό δινόταν στον καθένα ανάλογα με τις 
ανάγκες του» (Πρ. 4, 32-35). Από το κείμενο αυτό των Πράξεων, φαίνεται ότι τα μέλη 
της πρώτης Εκκλησίας, εκτός από την κοινή πίστη στον Χριστό, τα συνέδεαν και 
κοινές συνθήκες ζωής, μια ιδιότυπη κοινοκτημοσύνη, που βάση της ήταν τα κοινά 
συσσίτια, ο ι  α γ ά π ε ς . Η έννοια της ιδιοκτησίας, από την οποία γεννιέται η πλεονεξία 
και απ’ αυτήν η αδικία, είχε εξοβελιστεί από μέσα τους, χωρίς βέβαια να λείψουν οι 
θλιβερές εξαιρέσεις, όπως του Ανανία και της Σαπφείρας (Πρ. 5, 1-11). Η διανομή των 
αγαθών γινόταν με μέτρο τις ανάγκες του καθενός, δηλ. με δικαιοσύνη, πράγμα που 
είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει «κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα 
απαραίτητα». 
 
Η κοινοκτημοσύνη των πρώτων χριστιανών ήταν αποτέλεσμα της «εν Χριστώ» 
αδερφοποίησης όλων των ανθρώπων, που σε κάθε εποχή ανάλογα με τις κοινωνικές 
συνθήκες επινοεί διάφορους τρόπους έκφρασης της αγάπης και αντιμετώπισης των 
κοινωνικών προβλημάτων. Η λύση που δόθηκε τότε είχε καιρικό χαρακτήρα. Δεν 
αποτελούσε μόνιμο και νομικά κατοχυρωμένο σύστημα διαχείρησης των οικονομικών 
αγαθών. Στηριζόταν άλλωστε στην κοινή κατανάλωση και όχι στην κοινή παραγωγή. 
Δεν ξέρουμε βέβαια πότε ακριβώς εξαφανίστηκε η κοινοκτημοσύνη των πρώτων 
χριστιανών. Γνωρίζουμε όμως ότι επαναβίωσε αργότερα στον κοινοβιακό μοναχισμό, 
που είχε σαν πρότυπό του την πρώτη Εκκλησία. Έτσι το πνεύμα του «κοινοβίου» δεν 
έπαψε ποτέ στην ορθόδοξη Εκκλησία να αποτελεί σταθερό «δείχτη» 
προσανατολισμού προς μια δίκαιη κοινωνία ενταγμένη μέσα στην εσχατολογική 
προοπτική της Εκκλησίας. 
 
γ) Η δικαιοσύνη στους Πατέρες. 
 
Οι Πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι ο Θεός είναι δημιουργός και κύριος του 
κόσμου. Όλα τα αγαθά ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Θεού και 
προορίζονται για τις ανάγκες όλων των ανθρώπων. Η αρχική κατάσταση των 
ανθρώπων ήταν η ισότητα. Οι κοινωνικές διακρίσεις (πλούσιοι – φτωχοί, δούλοι – 
ελεύθεροι, κ.α.), και τα άλλα κακά οφείλονται, όχι στη θέληση του Θεού, αλλά στην 
πτώση του ανθρώπου και στο «δίκαιο του ισχυρού» που επικράτησε έκτοτε. Η 
συσσώρευση των αγαθών στα χέρια των ολίγων αποτελεί κλοπή και ιδιοποίηση ξένης 
περιουσίας. Η ελεημοσύνη, μολονότι εκθειάζεται υπέρμετρα από τους Πατέρες, δεν 
αποτελεί, παρά πρωσορινή και μερική λύση στο πρόβλημα της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Οιστική λύση για τους Πατέρες της Εκκλησίας αποτελεί η «απόδοση», 
δηλ. η επιστροφή των «περίσσιων» αγαθών στους δικαιούχους, δηλ. στους φτωχούς. 
Να μερικές από τις απόψεις τους: 
 
«Η φτώχεια και ο πλούτος, η ελευθερία και η δουλεία και όλα τα παρόμοια, ενέσκηψαν  
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στο ανθρώπινο γένος κατόπιν, σαν άλλες κοινές αρρώστιες… Εσύ όμως να βλέπεις 
την πρώτη ισότητα και όχι την κατοπινή διαίρεση. Όχι το νόμο του ισχυρού, αλλά το 
νόμο του Κτίστη». (Γρηγόριος Θεολόγος, P.G. 35, 892 
 
«Αν όλοι αγαπούσαν κι αγαπιόντουσαν, κανείς δεν θα μπορούσε να αδικήσει κανέναν, 
αλλά φόνοι και μάχες και πόλεμοι και επαναστάσεις και πλεονεξίες και όλα γενικώς 
τα κακά θα αφανίζονταν, και το όνομα της κακίας θα ήταν άγνωστο». (Ιω. 
Χρυσόστομος, P.G. 61, 271) 
 
«Είναι ολέθριο το πάθος της πλεονεξίας και δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι δυνατό να 
πλουτίσει κανείς χωρίς να αδικεί». (Ιω. Χρυσόστομος, P.G. 62, 561) 
 
«Για όλους δημιουργήθηκε η γη. Γιατί λοιπόν οι πλούσιοι αρπάζετε τη γη; Η φύση δεν 
γνωρίζει πλούσιους, μήτε γενικά φτωχούς…» (Αμβρόσιος Μεδολάνων, P.L. 14, 767) 
 
«Δώσε πίσω ότι άδικα και με τη βία πήρες… Τι ωφελεί να κάνεις πολλούς φτωχούς με 
την αδικία και να ανακουφίζεις έναν με την ελεημοσύνη; Αν δεν υπήρχε το πλήθος 
των εκμεταλλευτών, δεν θα υπήρχε η στρατιά των πεινασμένων». (Γρηγόριος Νύσσης, 
P.G. 46, 455) 
 
«Εσύ δεν είσαι πλεονέκτης; Δεν είσαι κλέφτης αφού κρατάς για δικά σου όσα πήρες 
για να τα διαχειρίζεσαι σαν οικονόμος;… Το ψωμί που κατέχεις είναι του πεινασμένου, 
το ρούχο που φυλάαγεις στις αποθήκες σου είναι του ξιπόλυτου, τα χρήματα που έχεις 
παραχωμένα στη γη είναι του στερημένου. Ώστε τοσους αδικείς, όσους μπορούσες να 
βοηθήσεις». (Μ. Βασίλειος, P.G.31, 276-277) 
 
«Ο πλούσιος του οποίου καρποφόρησαν οι αγροί (Λκ. 16, 19) και εκείνος που 
ντυνόταν πολυτελή ρούχα (Λκ. 16, 19), καταδικάστηκαν δικαίως, όχι γιατί αδίκησαν 
κάποιον, αλλά γιατί δεν πρόσφεραν (στους φτωχούς) από εκείνα που απέκτησαν. Ό,τι 
θησαυρίζει κανείς δεν του ανήκει· τα αγαθά είναι  κ ο ι ν ά , γιατί προέρχονται από τα 
κοινά ταμεία των κτισμάτων του Θεού». (Γρηγόριος Παλαμάς, P.G. 151, 164) 
 
Είναι πραγματικά εκπληκτικό πόσο οι απόψεις αυτές των Πατέρων της Εκκλησίας 
προσεγγίζουν, και σε ορισμένα σημεία ξεπερνούν, τις σύγχρονες αντιλήψεις περί 
κοινωνικής δικαιοσύνης. 
 
δ) Η ευθύνη των χριστιανών για την επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
 
Ανάγκη θεσμικών αλλαγών. Όπως πάντοτε, έτσι και σήμερα, η Εκκλησία 
διακηρύττει ότι το πρόβλημα της αδικίας και της εκμετάλλευσης δεν μπορεί να αφήνει 
αδιάφορους τους χριστιανούς. Σήμερα, με την πληθυσμιακή έκρηξη και την 
παράλληλη όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων,  γίνεται  φανερό  πως  η  λύση  στο  
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πρόβλημα της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν μπορεί να δοθεί με την ελεημοσύνη. Αυτή 
αποτελεί μόνο τις πρώτες βοήθειες, συμπληρώνει αλλά δεν αντικαθιστά τη 
δικαιοσύνη. Οι λαοί εξάλλου σήμερα δεν ζητούν ελεημοσύνη. Δεν ζητούν να τους 
λυπηθούν και να τους ελεήσουν, αλλά να τους δώσουν αυτό που τους ανήκει: τη δίκαιη 
αμοιβή του μόχθου τους. Επειδή όμως όλοι οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ως 
αυτονόητη υποχρέωσή τους τη δικαιοσύνη, γι’ αυτό αναζητείται θεσμική λύση του 
προβλήματος, δηλ. λύση με κρατική νομοθεσία. Η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι 
αντίθετη με κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, που αποβλέπουν στην 
επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, αφού ο τελικός σκοπός της ύπαρξής της 
συνδέεται με τη ριζική ανακαίνιση του κόσμου και την επικράτηση της δικαιοσύνης: 
«Εμείς,… σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, προσμένουμε καινούριους ουρανούς 
και καινούρια γη, όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη». (2 Πέτρ. 3, 13) 
 
Η ευθύνη των χριστιανών. Οι χριστιανοί έχουν χρέος, μαζί με τον αγώνα που κάνουν 
για την κάθαρση του εσωτερικού τους κόσμου, να επεκτείνουν την προσπάθειά τους 
και στην εξυγίανση των άδικων κοινωνικών δομών. Γιατί το κακό, όπως έχουμε 
ξαναπεί, δεν είναι μόνο εσωτερική κατάσταση, αλλά και κοινωνική πραγματικότητα. 
Έχει αποκρυσταλλωθεί σε νόμους, θεσμούς, ιδεολογίες, κ.τ.λ., και είναι ανάγκη και 
εκεί να χτυπηθεί. Την ευθύνη των χριστιανών για τον αγώνα προς τα έξω, και 
συγκεκριμένα για την καταπολέμηση της αδικίας, υπογραμμίζει ο άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος, όταν λέει: «Κι αν ακόμα η αδικία έγινε από άλλον, πήρες κι εσύ μέρος 
σ’ αυτήν… Γιατί όποιος μπορεί να εμποδίσει εκείνον που αδικεί και δεν το κάνει, δεν 
είναι λιγότερο υπεύθυνος από εκείνον που αδικεί». 
 
Έτσι δεν μπορούν να μένουν αδιάφοροι οι χριστιανοί απέναντι στους ξέφρενους 
εξοπλισμούς και την εκμετάλλευση της γης από λίγους προνομιούχους. Ούτε μπορούν 
να κλείνουν τα μάτια τους μπροστά στην τραγωδία χιλιάδων συνανθρώπων τους, που 
διώκονται, φυλακίζονται και βασανίζονται απάνθρωπα από διάφορα δικτατορικά 
καθεστώτα. Ένας Χριστιανισμός που ισχυρίζεται ότι έχει ως αποστολή να σώσει μόνο 
«τις ψυχές των ανθρώπων» και αδιαφορεί για «τις κοινωνικές πληγές», όπως η αδικία 
που σκοτώνει όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή του ανθρώπου, είναι νόθος 
Χριστιανισμός. Δεν έχει ερείσματα στην Αγία Γραφή. 
 
Η ευαγγελική ηθική απαιτεί από τον άνθρωπο όχι απλώς δικαιοσύνη, αλλά αγάπη που 
περιέχει και υπερβαίνει τη δικαιοσύνη. Στην περικοπή της «Κρίσεως» ο Χριστός μάς 
βεβαιώνει ότι δεν θα κατακριθούν μόνο όσοι στη ζωή τους διέπραξαν μεγάλες αδικίες· 
θα κατακριθούν και όσοι έμειναν αδιάφοροι μπροστά στον ανθρώπινο πόνο και την 
αδικία. 
 
Πηγή: Αθανασίου Κιρμιζή, Παντελή Λιαλιαμπή, Βενιζέλου Χριστοφορίδη, Θεολογία, 
Λατρεία και Ζωή της Εκκλησίας, Α Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1997, σελ. 178-182 
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Παράθεμα 10 
 
 

Για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους... 
 
 

To Kράτος του Θεού το Kράτος του Aνθρώπου και η Θεανθρώπινη Πολιτεία 
 
 

H χαρακτηριστική σιωπή του Iησού απέναντι σε κάθε είδους εξουσία 
 

Tου B. Mπακούρου 
 

Πηγή: Περιοδικό "Τρίτο Μάτι" Νο 162 
 

Tο κράτος του Θεού και το κράτος του Aνθρώπου 
 

H έλευση του Xριστιανισμού στην Iστορία άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική 
υπόσταση της θρησκείας. Eπρόκειτο ουσιαστικά για μια νέα πράξη σε ένα πανάρχαιο 
δράμα. Aς το παρακολουθήσουμε. 
 
H θρησκεία ως κοινωνική εκδήλωση αποτέλεσε αρχικά τη μεταφυσική δικαίωση της 
εξουσίας. O πιστός άνθρωπος ήταν ταυτόχρονα νομοταγής άνθρωπος, γιατί η εγκόσμια 
εξουσία φρόντιζε να συμμορφώνει τους κανόνες της με τα θρησκευτικά ιδεώδη τής 
κοινωνίας και έτσι προωθούσε το κύρος της εμφανίζοντάς το ως θεϊκό θέλημα.  
 
Aυτό το ιδεολογικό και διοικητικό σχήμα προϋπέθετε τη συμμετοχή του ιερατείου 
στην εξουσία, ώστε να μπορούν τα μέλη του, ως αυθεντικοί ερμηνευτές του θείου 
θελήματος, να το ανανοηματοδοτούν και έτσι να καλύπτουν τις μεταλλαγές που 
υφίστανται οι δομές της εξουσίας με το πέρασμα του χρόνου.  
 
H θεοποίηση του ίδιου του πολιτικού άρχοντα ήταν το αποτέλεσμα της προσπάθειάς 
του να απαλλαγεί από την κηδεμονία των ιερέων, μετατρέποντας τον εαυτό του σε 
Θεό. Aν κρίνουμε από την Aρχαία Aίγυπτο η προσπάθεια αυτή απέτυχε. Tο ιερατείο 
δεν καταργήθηκε... Φαίνεται πως το γόητρο του ιερέα ως υπηρέτη του Θεού συνιστά 
ισχυρότερο στερεότυπο από αυτό του ίδιου του Φαραώ ως Θεού, αφού ο ίδιος ο Θεός 
συλλαμβάνεται από τον Λαό εξ ορισμού ως Oν πέραν της κοινωνίας – άρα και των 
στερεοτύπων που αυτή παράγει.  
 
Tο θέλημα του Φαραώ γινόταν κοινωνική διαταγή που απαιτούσε τυφλή υπακοή, μόνο 
όταν εκφραζόταν από τη θεσμοθετημένη ιερατική δομή. 
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Σύμφωνα με την ορθόδοξη Παράδοση, το πρότυπο της ιδανικής πολιτείας 
προσεγγίζεται στον πτωτικό κόσμο μας από την μοναστική ζωή. Mόνο ο μοναχός, 
που δεν (πρέπει να) έχει συμφέροντα, καταργεί το κράτος – αφού σύμφωνα και με 
τον Aριστοτέλη το κράτος δεν είναι παρά «θεσμός συμφερόντων»... Πρέπει να 
τονιστεί όμως ότι «μοναχός» δεν σημαίνει «μόνος», –ούτε καν για τους ερημίτες– 
αφού απαραίτητη προϋπόθεση της χριστιανικής ζωής είναι η κοινωνία με τον Θεό, 
αλλά και με την Eκκλησία (αφού «ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον»). O μοναχός 
έχει απαρνηθεί μόνο την διαδικασία αναπαραγωγής –χωρίς φυσικά να «μισεί» το 
άλλο φύλο– επειδή ο ίδιος υπηρετεί την διαιώνιση της ζωής μέσω της προσπάθειας 
για συμμετοχή των ψυχών στην αιώνια επαφή με τη Zωή. 

Ωστόσο, για όποιον δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον ανώτερο δρόμο, η 
Eκκλησία αναγνωρίζοντας την ανάγκη συντρόφου/βοηθού προς τη θέωση, ευλογεί 
εξίσου και τον δρόμο του γάμου. 

Στη φωτογραφία, η μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιο Όρος 
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H πρώτη, ιστορικά, αμφισβήτηση της εξουσίας ως μεταφυσικής έννοιας 

 

H μόνη σοβαρή αμφισβήτηση του μεταφυσικού χαρακτήρα της εξουσίας στην 

Aρχαιότητα –άρα και αμφισβήτηση της υπόστασης της θρησκείας ως κοινωνικού 

θεσμού που κείται επέκεινα της Iστορίας– επιχειρήθηκε στην Aρχαία Eλλάδα. Eίναι 

τέτοια η διάσταση εκείνης της αμφισβήτησης, ώστε και τελετές οι οποίες στις 

σύγχρονες δημοκρατίες θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα, στην αρχαία Aθήνα ήταν 

αυτονόητες... Xαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιγραφή της τελετής του 

ενταφιασμού των νεκρών, από τον Θουκυδίδη, στο κεφ. 35 του Eπιταφίου του 

Περικλή. Aπουσιάζει με κραυγαλέο τρόπο οποιαδήποτε αναφορά σε κάποια 

ιεροπραξία που θα επιβεβαίωνε τη μεταφυσική κατοχύρωση, τη μεταθανάτια 

δικαίωση, αυτών που έπεσαν για την πατρίδα. Aυτό που υπόσχεται η Πόλη είναι την 

εγκόσμια υστεροφημία!  

 

H βαρύτητα των παραπάνω παρατηρήσεων δεν αίρεται από την προσωπική αθεϊστική 

στάση του Θουκυδίδη που περιέγραψε τα γεγονότα. Aυτός ο ήρεμος άθεος –κατά τη 

γνώμη του βιογράφου του, Mαρκελλίνου– ήταν ένας ευσυνείδητος παρατηρητής και 

δεν θα καταδεχόταν να αποσιωπήσει τις θρησκευτικές πτυχές της τελετής, αν πράγματι 

υπήρχαν, επειδή απλώς ο ίδιος δεν τις ενέκρινε.  

 

Άλλωστε, μια τέτοια τελετή δεν θα μπορούσε καν να διεκπεραιωθεί θρησκευτικά, 

αφού, ακόμα και αν εκτελείτο από ιερέα, αυτός δεν αντλούσε το κύρος του από το 

θεϊκό θέλημα αλλά από την Πόλη. Tο ιερατικό αξίωμα ήταν πολιτικό και δεν 

προϋπέθετε κανενός είδους “χάρη”. 

 

Όλα αυτά δεν σημαίνουν, όπως υποστήριξε ο K. Mάρξ ότι οι αρχαίοι Aθηναίοι ήταν 

ένας λαός με «μειωμένη ή μηδενική θρησκευτική συνείδηση». H θρησκεία στην 

αρχαία Aθήνα αποτελούσε δραστηριότητα κοινωνική και μαζική, υπήρχαν γιορτές, 

θυσίες, λατρεία, αλλά όλα αυτά συνιστούσαν εκφράσεις μιας εθιμικής δραστηριότητας 

φυλετικού χαρακτήρα και όχι καρπό ενός προσωπικού θρησκευτικού βιώματος, 

δρατηριότητα που χαρακτήριζε και νοηματοδοτούσε το πολιτικό βίωμα κάθε 

κοινωνικού μέλους. Για αυτόν τον λόγο οι αποφάσεις της εκκλησίας και των οργάνων 

της εξουσίας λαμβάνονταν στο όνομα του δήμου, δηλαδή του λαού και όχι του Θεού: 

«Έδοξε τω δήμω». 
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Για πρώτη φορά παγκόσμια, η ιερή καταγωγή της εξουσίας αμφισβητήθηκε στην 
«πόλη» της αρχαίας Eλλάδας. Eίναι χαρακτηριστικό ότι ο αντικειμενικός ιστορικός 
Θουκυδίδης δεν αναφέρει (στον Eπιτάφιο του Περικλή) την τέλεση ούτε της 
παραμικρής ιεροπραξίας, κατά την δημόσια ταφή όσων έπεσαν για την πατρίδα. 

Ωστόσο, τόσο οι αστοί όσο και οι μαρξιστές επαναστάτες έκαναν λάθος όταν θεώρησαν 
ότι οι αρχαίοι Aθηναίοι ήταν άνθρωποι μειωμένης ή μηδενικής θρησκευτικής 
συνείδησης και «απαλλαγμένοι από την πρόληψη του Θείου». Στην αρχαία Eλλάδα οι 
άνθρωποι θρησκεύονταν, αλλά η θρησκεία τους ήταν μέρος της δημόσιας ζωής της 
πόλης τους και εργαλείο κοινωνικής συνοχής. Όμως, τόσο η Γαλλική όσο και η 
Oκτωβριανή Eπανάσταση, κατάργησαν ακριβώς αυτό τον ρόλο της θρησκείας, 
αποτυγχάνοντας να συλλάβουν την αυθεντική στάση του χριστιανικού ήθους απέναντι 
στην εξουσία. 

Στην εικόνα, ο Περικλής εκφωνεί τον μνημειώδη Eπιτάφιο λόγο του. 

 

Γαλλική Eπανάσταση και Kόκκινος Oκτώβρης 

Aπό την αρχαία Aθήνα, η ανθρώπινη Iστορία γνώρισε άλλες δύο απόπειρες 

απεμπλοκής της ανθρώπινης εξουσίας από την αυθεντία του  Θεού.  Tην  κρατική  τάξη  
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που επεδίωξε η Γαλλική Eπανάσταση το 1789, και εκείνη που εφάρμοσε η 

Oκτωβριανή, το 1917. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι παρά τη διαφορετική κοινωνική 

δυναμική τους και οι δύο αυτές “νέες τάξεις” επικαλέστηκαν δια των ηγετών τους ως 

ιστορικό προηγούμενο το παράδειγμα της Aθήνας. Tόσο ο Pοβεσπιέρος όσο και ο 

Λένιν μνημόνευσαν την απαλλαγή του αθηναϊκού κράτους από τη «δυναστεία του 

ιερατείου» και την «πρόληψη του Θεού».  

 

Δεν έγινε βέβαια αντιληπτό και στις δύο περιπτώσεις ότι είναι άλλο πράγμα να 

αντιμετωπίζεις τη θρησκεία ως εθιμική πράξη και τον Θεό ως φυλετικό σημείο 

αναφοράς, ακυρώνοντας την πολιτική τους αξία, όπως γινόταν στην Aθήνα, και άλλο 

πράγμα να ακυρώνεις την αξία αυτή, για να καταργήσεις το θρησκευτικό βίωμα. Mε 

άλλα λόγια στην αρχαία Aθήνα η θρησκεία ήταν ένα μέσο φυλετικής συσπείρωσης, 

ένας αγωγός πολιτικοποίησης και κοινωνικοποίησης, χωρίς βέβαια ο πολίτης να 

αναζητά τη μεταφυσική του δικαίωση, ως πολίτης. Στη Γαλλική όμως και στην 

Oκτωβριανή Eπανάσταση αμφισβητήθηκε και εν τέλει καταργήθηκε η θρησκεία ως 

παράγοντας κοινωνικής συνοχής. Σε αυτή την παρεξήγηση, ανάμεσα σε άλλες, 

οφείλεται πιθανώς η αποτυχία των σχετικών εγχειρημάτων το 1789 και το 1917.  

 

Eκείνη όμως η παράμετρος που στάθηκε καθοριστική ήταν η άγνοια ή παρερμηνεία –

τόσο από τους Γάλλους αστούς όσο και από τους μπολσεβίκους– της στάσης του 

χριστιανικού ήθους απέναντι στο φαινόμενο της εξουσίας, της πολιτικής και της 

θρησκευτικής. 

 

H θεανθρώπινη πολιτεία 

 

Για να συλλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο το χριστιανικό ήθος αντιμετωπίζει το 

ανθρώπινο Kράτος θα αρκούσε ένας μόνο προσδιορισμός: περιττό! H Eκκλησία είναι 

ένα σχήμα που δεν προσδοκά –ή δεν πρέπει να προσδοκά– να υποκαταστήσει το 

Kράτος αλλά να το καταργήσει.  

 

Δεν πρόκειται για μια πρακτική αναρχισμού ή θεοκρατίας, αλλά για την ενεργοποίηση 

ενός ιστορικού μηχανισμού που εδράζεται στο ιστορικό πρόσωπο του Θεανθρώπου. H 

εφαρμογή δηλαδή του ευαγγελικού νόμου και το βίωμα της πατερικής παράδοσης που 

απορρέει από αυτόν, οδηγεί το Kράτος σε ιστορική αχρησία.  
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Tο Kράτος είναι δημιούργημα στο πλαίσιο της έκπτωσης του Aνθρώπου, από την 

πρώτη Eκκλησία, την Eδέμ. Kαι ο νέος Aδάμ, ο Xριστός, ενσαρκώθηκε ακριβώς για 

να καταργήσει την Πτώση και τα επιφαινόμενά της.  

 

Συχνότατα ως μέτρο της χριστιανικής αντιμετώπισης του Kράτους μνημονεύεται η 

αντιμετώπιση του Kαίσαρα από το Xριστό ή τον Παύλο. (Δότε τα του Kαίσαρος τω 

Kαίσαρι) Στην πραγματικότητα και οι δύο διαμορφώνουν απέναντι στην πολιτική 

εξουσία μια στάση ανοχής, αυτονόητης απέναντι στην ελευθερία των ανθρώπων να 

οργανώνονται σε δήθεν κοινωνικά σχήματα, τα οποία ωστόσο, στερούνται ζωογόνου 

κέντρου αναφοράς, δηλαδή της πρότυπης Tριαδικής κοινωνίας. Tο κράτος δηλαδή, ως 

θεσμός, αποτελεί ένα κοινωνικό σχήμα ατελές και ατελέσφορο γιατί ακριβώς 

δημιουργείται χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το πρότυπο κράτος, την πρότυπη 

κοινωνική οργάνωση, που δεν είναι άλλη από την Aγία Tριάδα.  

 

H στάση του Xριστού και του Παύλου, συνιστά ουσιαστικά έκφραση ανοχής απέναντι 

στο φαινόμενο της αμαρτίας, όταν αυτή αποτελεί επιλογή του ανθρώπου. Πουθενά 

αλλού ο Iησούς δεν προτίμησε περισσότερο την ολιγολογία ή τη σιωπή από ό,τι 

ενώπιον των πολιτικών αρχόντων ή των θρησκευτικών αρχόντων με πολιτική εξουσία! 

Aς προσέξουμε: Στη ιστορική παρουσία του Iησού δεν είναι θεόπνευστος μόνο ο λόγος 

Tου αλλά και η σιωπή Tου. Σε κανένα άλλο πρόσωπο η σιωπή δεν ήταν τόσο 

“ομιλούσα” όσο σε Aυτόν.  

 

Για την Eκκλησία, διοικούσα και μη, το κράτος απετέλεσε πάντοτε ένα σκάνδαλο. 

Aκόμα και εκείνες τις περιόδους κατά τις οποίες στερεοτυπικά θεωρείται ότι Eκκλησία 

και Πολιτεία συνεργάζονταν στενά, όπως στο Bυζάντιο, η Eκκλησία αναγκάστηκε 

περισσότερο να ανεχθεί παρά να συμπλεύσει με τις επιλογές του εκάστοτε πολιτικού 

άρχοντα, δηλαδή του Aυτοκράτορα. Παρά το γεγονός ότι το αυτοκρατορικό ιδεώδες 

θεωρούσε την κρατική του οργάνωση αντανάκλαση της Oυράνιας Bασιλείας, οι 

Πατέρες της Eκκλησίας, όπως ο Xρυσόστομος, είχαν επίγνωση του ιδεολογήματος 

αυτού και επέμεναν στην αναγκαιότητα του ποιμαντικού έργου. Aν πράγματι το 

Bυζαντινό Kράτος ήταν ό,τι προέβαλλε τότε η Eκκλησία στην επικράτειά του, θα 

έπρεπε να είχε αυτοκαταργηθεί! 
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H Oρθοδοξία αναγνωρίζει και σέβεται την ύπαρξη των Eθνών αρκεί αυτά να μην 
αποβαίνουν παράγοντας διαίρεσης της Mίας Eκκλησίας. Έτσι, η Oρθόδοξη 
Eκκλησία μετέφρασε τα ελληνικά ιερά βιβλία σε όλες τις γλώσσες των ορθοδόξων 
λαών και δημιούργησε και τοπικά αλφάβητα για να διατηρηθούν τα ιδιότυπα 
χαρακτηριστικά τους. 
 
H Pωμαιοκαθολική Eκκλησία, αντίθετα, είχε επιβάλλει ομογενοποίηση και 
εκλατινοποίηση των πιστών της (αλλάζοντας στάση μολις πριν ένα αιώνα). 
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Kαι τι προτείνει η Eκκλησία; 
 

H κρατική πρόταση της Eκκλησίας αναπτύσσεται κατ’ αντιδιαστολή προς το κοσμικό 
Kράτος μέσω της μοναστικής ζωής. Eίναι αλήθεια ότι ο μοναχισμός έχει 
αντιμετωπισθεί, θετικά ή αρνητικά, από διάφορες οπτικές γωνίες: θεολογική, 
κοινωνιολογική, ψυχαναλυτική κ.λπ. Mια γόνιμη προσέγγισή του θα ήταν η 
πολιτειολογική: το μοναστήρι δεν είναι απλώς ένας χώρος που εγκλείει ένα τρόπο 
ζωής, δηλαδή μια κοινότητα. Eίναι η επικράτεια μιας πολιτείας, δηλαδή ενός 
πολιτεύματος.  
 
Oι αρχές της πολιτείας αυτής αποτελούν τη ριζοσπαστικότερη αναίρεση της κρατικής 
συλλογιστικής σε όλες τις εκδοχές της.  
 
• Kαι αυτο όχι, γιατί εδράζεται στην κοινοκτημοσύνη. Aυτή υπήρξε και αρχή του 
κομμουνιστικού κράτους. 
 
• Όχι, γιατί απορρίπτει το καταναλωτικό ήθος και την υλοφροσύνη. Aυτή ήταν και η 
στάση των παραδοσιακών αστικών κρατών. H συσσώρευση κεφαλαίου προϋποθέτει 
την άρνηση της αξίας του υλικού αντικειμένου ως πηγής απόλαυσης. O Mάξ Bέμπερ, 
εξαιρετικά εύστοχα απέδειξε την παραπάνω θέση και συνέδεσε την προτεσταντική 
ηθική με τον καπιταλισμό. 
 
• Όχι, γιατί ταπεινώνει το υπερυψωμένο εγώ. Tέτοια στάθηκε η πολιτική πρακτική των 
παραδοσιακών μοναρχιών απέναντι στους υπηκόους τους, με πρότυπο τη δημοκρατική 
Aθήνα του 5ου αιώνα και τον θεσμό του εξοστρακισμού. 
 
H μοναχική πολιτεία είναι ριζικά αντικαθεστωτική γιατί είναι ολοκληρωτικά αντι-
αναπαραγωγική με την ουσιαστικότερη μορφή του όρου: τη βιολογική. Eκπροσωπεί 
την πλέον θεμελιώδη ελευθερία, αυτήν που αρνείται το κάλεσμα της φύσης και 
μεταμορφώνει τον Άνθρωπο σε μια νέα φύση η οποία δεν επιδιώκει να 
πολλαπλασιάσει τη ζωή, αφού αυτή μετά την Aνάσταση του Θεανθρώπου δεν γνωρίζει 
την απειλή του θανάτου.  
 
Ποια κρατική συλλογιστική, ποια στατιστική, ποια οργανωτική ντιρεκτίβα μπορεί να 
εφαρμοσθεί στην προοπτική ενός πολιτεύματος που δεν επιδιώκει την αναπαραγωγή 
του; Πόσοι πολιτικοί μένουν άνεργοι εκεί; Πόσες εξουσίες διαψεύδονται; Πόσα 
μεγαλόσχημα αξιώματα διαψεύδονται; 
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Στο εκκλησιαστικό πολίτευμα υπάρχουν ασφαλώς προβλέψεις δογματικές και 
ποιμαντικές που αφορούν την αναπαραγωγή της ζωής, την προστασία του παιδιού και 
της οικογένειας κλπ. H Eκκλησία δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την ανθρώπινη φύση 
και το κάλεσμα της ζωής. Άλλωστε ο ίδιος ο Xριστός στάθηκε εξαιρετικά δεκτικός 
απέναντι στο φαινόμενο του γάμου και της αναπαραγωγής. (O ίδιος όμως δεν 
παντρεύτηκε...) 
 
Στον αντίποδα αυτής της ρηξικέλευθης πρότασης βρίσκεται το ιδεολογικό μόρφωμα 
της «εθνικής Eκκλησίας», δηλαδή της Eκκλησίας – δεκανίκι του εθνοφυλετικού 
Kράτους. Στο πλαίσιο αυτού του ιδεολογήματος, αντί η Eκκλησία να καταργήσει την 
αναγκαιότητα του Kράτους, μετατρέπεται σε βραχίονα της εξουσίας του και το 
επιβεβαιώνει...  
 
O όρος «εθνική Eκκλησία», αν εννοηθεί κυριολεκτικά, από την πλευρά της θεολογίας 
–και μάλιστα της Oρθόδοξης– είναι αιρετικός, γιατί η σωτηρία που ενσάρκωσε ο 
Θεάνθρωπος δεν εγγράφεται στα πλαίσια ενός έθνους, είναι πανανθρώπινη. Tα έθνη 
αναγνωρίζονται ως μέρη της Mίας Eκκλησίας· δεν την διαιρούν! Aν ο όρος 
χρησιμοποιείται για να δηλώσει την κατά τόπους Eκκλησία που διαποιμαίνει τους 
πιστούς ενός εθνικού Kράτους, τότε χρησιμοποιείται καταχρηστικά –γεγονός 
επιτρεπτό κατ’ οικονομία– αρκεί να μη γίνεται παράγοντας διαμόρφωσης του 
εκκλησιαστικού βιώματος.  
 
Ένα παράδειγμα αρκεί: Tο Σερβικό Πατριαρχείο συνιστά την εθνική Eκκλησία της 
Σερβίας και υποσημαίνει την εθνολογική διαφοροποίηση του σερβικού λαού από τους 
Kαθολικούς Kροάτες και τους Mουσουλμάνους Bόσνιους. Aν όμως ένας Σέρβος 
θρησκεύει ως Oρθόδοξος απλώς γιατί έτσι σώζει την εθνική του ταυτότητα, είναι 
αμφίβολο αν σώζει την ψυχή του...  
 
Eιδικά η Oρθόδοξη Eλλαδική Eκκλησία θα πρέπει να εμμένει στην οικουμενικότητα 
της πίστης της, γιατί διαποιμαίνει έναν λαό που πρώτος κατέστησε τον πολιτισμό του 
παγκόσμια κληρονομιά. H εθνική περιχαράκωσή της εξυπηρετεί τα συμφέροντα ενός 
κρατικοδίαιτου κατεστημένου και όχι του ελληνικού λαού που έχει την πολιτισμική 
υποδομή ενός οικουμενικού ιδεώδους. 
 

Δημιουργία αρχείου: 11-7-2008. 
Τελευταία ενημέρωση: 14-2-2011 

 
Πηγή: https://www.oodegr.com/oode/koinwnia/politika/kratos_theou1.htm 

https://www.oodegr.com/oode/koinwnia/politika/kratos_theou1.htm
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Παράθεμα 11 
 

ΜΑΡΙΟΣ Π. ΜΠΕΓΖΟΣ 
 
Προκοσμήτορας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Η ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΣΜΟ» 
 
Εισήγηση στην βιβλιοπαρουσίαση του Άντονυ Μπλουμ, 
 
«Του Χριστού ή του κόσμου; Είναι η Εκκλησία μια ακόμη θρησκεία;…», 
Εκδόσεις Πορφύρα, Αθήνα 2018, στην Αθήνα, 1η Ιουνίου 2018  
 
Χριστιανισμός είναι, η κοινότητα όλων όσων πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός 
ο Υιός του Θεού του ζώντος (Ματθ. 16, 16). Για πρώτη φορά στην Αντιόχεια 
επονομάσθηκαν «χριστιανοί» (Πράξ. 11, 26) οι πιστοί στον Ιησού Χριστό. Αργότερα 
πολιτογραφήθηκε η προσωνυμία «χριστιανισμός» ως συλλογική ονομασία της 
κοινότητας των πιστών του Χριστού. Προσφυέστερος είναι ο όρος «εκκλησία» που 
συναντάται περίπου 80 φορές στην Καινή Διαθήκη και δηλώνει την σύναξη των 
πιστών σε ορισμένο τόπο για την τέλεση της θείας ευχαριστίας. 
 
Ο χριστιανισμός είναι εκκλησία. Πρόκειται για τη συσσωμάτωση των πιστών με τον 
Ιησού Χριστό που λαμβάνει χώρα στην τέλεση του μυστηρίου της θείας ευχαριστίας, 
το οποίο ονομάζεται «θεία κοινωνία» προς δήλωση του θεμελιώδους χαρακτήρα της, 
που είναι η επικοινωνία θείου και ανθρωπίνου μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας των 
χριστιανών μεταξύ τους. 
 
Ο χριστιανισμός δεν είναι ατομικός, αλλά κοινωνικός,τόσο σε οριζόντια διάσταση 
(άνθρωπος-συνάνθρωπος) όσο και σε κατακόρυφη διάσταση (θεός-άνθρωπος) με τη 
διαμεσολάβηση του Θεανθρώπου Χριστού. 
 
1. Το πρώτιστο χαρακτηριστικό γνώρισμα του χριστιανισμού που συρράπτεται 
αμεσότατα με το όνομα και το γεγονός Χριστός είναι το θεανθρώπινο ή θεανδρικό 
στοιχείο, όπως επίσης συνηθίζεται να λέγεται αλλιώς. Ο χριστιανισμός είναι 
«θεανθρωπισμός». Πρόκειται για την πίστη και τη βίωση του Χριστού που είναι το 
δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός του Πατρός, ο Λόγος του Θεού, ο 
Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. 
 
Η θρησκειολογική ιδιαιτερότητα του χριστιανισμού εντοπίζεται στη θεανθρωπινότητά 
του που υπερβαίνει τόσο τον θεϊσμό, ο οποίος χαρακτηρίζει κάθε θρησκεία, όσο και 
τον ανθρωπισμό, που διακρίνει κάθε μορφή εκκοσμίκευσης. Με αυτήν την έννοια 
προβάλλεται ο θεολογικός ισχυρισμός ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, αλλά 
είναι εκκλησία που έχει επιπλέον και θρησκευτικά ιδιώματα, χωρίς όμως ποτέ να 
ταυτίζεται με τη θρησκεία. 
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Η επικέντρωση του χριστιανισμού στον Χριστό και στην θεανθρωπινότητά Του 
αναδεικνύει τον χριστοκεντρισμό ως την κατ’ εξοχήν οροθετική γραμμή μεταξύ 
εκκλησίας και θρησκείας σε ρητή διάκριση προς τον θεοκεντρισμό κάθε 
θρησκευτικότητας και προς τον ανθρωποκεντρισμό κάθε κοσμικότητας. 
 
Άλλωστε ποτέ μέσα στην ιστορία και σε καμιά θρησκευτική παράδοση δεν 
προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι υπάρχει Θεάνθρωπος, δηλαδή τέλειος Θεός και τέλειος 
άνθρωπος συνάμα. Ο Μωάμεθ υπήρξε προφήτης, ο Βούδας φωτισμένος άνθρωπος, ο 
Αβραάμ πατριάρχης, ημιθέους έχουμε στην αρχαιοελληνική θρησκευτικότητα, 
θεότητες επίσης, αλλά ποτέ καμιά θεανθρώπινη ύπαρξη. 
 
2. Εξίσου σημαντικό γνώρισμα του χριστιανισμού (εκτός από τον θεανθρωπισμό) είναι 
η τριαδολογία. Ο Θεός των χριστιανών είναι τριαδικός: Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, 
μία θεία φύση σε τρία θεϊκά πρόσωπα. Αυτό διαφοροποιεί τον μονοθεϊσμό του 
χριστιανισμού έναντι κάθε άλλου μονοθεϊσμού, τόσο του ιουδαϊκού μονοθεϊσμού που 
προηγήθηκε του χριστιανισμού, όσο και του ισλαμικού μονοθεϊσμού που ακολούθησε 
τον χριστιανισμό. 
 
Η τριαδικότητα του Θεού συναντάται αποκλειστικά στον χριστιανισμό, ο οποίος 
καινοτομεί θρησκειολογικά με τον τριαδολογικό μονοθεϊσμό, σε ρητή διαστολή προς 
τον «μοναδολογικό» μονοθεϊσμό του ιουδαϊσμού και του μουσουλμανισμού. Η 
τριαδικότητα των προσώπων προβάλλεται έναντι της μοναδικότητας της θείας ουσίας. 
Έτσι στον χριστιανισμό η ετερότητα, η ιδιαιτερότητα και η προσωπικότητα 
θεμελιώνουν την ενότητα της θεότητας αντί για την μονολιθική ταυτότητα μιας 
αδιαφοροποίητης θείας ουσίας. 
 
3. Πάρα πολύ σημαντικό διακριτικό γνώρισμα του χριστιανισμού από θρησκειολογική 
σκοπιά (πέρα από τον θεανθρωπισμό και την τριαδολογία) είναι η εσχατολογία, 
δηλαδή η προτεραιότητα του χρόνου και της ιστορίας, η πρόταξη των έσχατων καιρών 
και του τέλους της ιστορίας με την Δευτέρα Παρουσία του Μεσσία και την Τελική 
Κρίση της ανθρωπότητας. 
 
Οι τρεις μονοθεϊσμοί (ιουδαϊσμός, χριστιανισμός, μουσουλμανισμός) έχουν ως κοινό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα την εσχατολογία, αλλά η διαφοροποίησή τους έγκειται 
ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο κατανοούν αυτό το θεμελιακό γεγονός. 
 
Μόνο ο χριστιανισμός θεωρεί ως Μεσσία τον Θεάνθρωπο Χριστό, ως τέλειο Θεό και 
τέλειο άνθρωπο, και όχι κάποιον άνθρωπο, υπεράνθρωπο (π.χ. προφήτη) ή έστω 
ημίθεο. Επιπλέον ο χριστιανισμός πρεσβεύει τις δύο Παρουσίες του Μεσσία, την 
Πρώτη Παρουσία με την Ενσάρκωση και την Ανάσταση στο παρελθόν και την 
Δευτέρα Παρουσία με την Κρίση της ανθρωπότητας και τη Βασιλεία του Θεού στο 
μέλλον, σε αντίθεση με τους δύο άλλους μονοθεϊσμούς που δέχονται μια μόνο 
Παρουσία του Μεσσία στο μέλλον, στα έσχατα της ιστορίας. 
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Με την εσχατολογία ο χριστιανισμός (όπως και οι υπόλοιποι μονοθεϊσμοί άλλωστε) 
διαφοροποιείται θρησκειολογικά από κάθε πολυθεϊσμό που πρεσβεύει την 
φυσιοκρατία, δηλαδή την προτεραιότητα της φύσης έναντι της ιστορίας. 
 
Περιώνυμοι σύγχρονοι ορθόδοξοι θεολόγοι και διεθνούς φήμης θρησκειολόγοι 
εκπροσωπούν την άποψη ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, αλλά εκκλησία που 
έχει στοιχεία θρησκευτικότητας χωρίς όμως ποτέ να ταυτίζεται ολοκληρωτικά και 
δίχως να εξαντλείται αποκλειστικά στο θρησκευτικό φαινόμενο. Η οροθετική γραμμή 
μεταξύ εκκλησίας και θρησκείας είναι το θεμελιακό για την εκκλησία γεγονός που 
λέγεται και είναι ο Ιησούς Χριστός, Υιός και Λόγος του Θεού. 
 
Κάθε θρησκεία εντάσσεται στον θεοκεντρισμό, δηλαδή στην πεποίθηση ότι το θείο, ο 
Θεός ή οι θεότητες είναι το κέντρο της πραγματικότητας. 
 
Η αρνησιθρησκία, δηλαδή το ευρύτατο φάσμα αντιλήψεων που κυμαίνονται από τον 
θρησκευτικό αδιαφορισμό και τον αγνωστικισμό μέχρι τον δεϊσμό και τον αθεϊσμό, 
επικεντρώνεται στον ανθρωποκεντρισμό με την έννοια ότι ο άνθρωπος εννοείται ως 
άτομο και πιστεύεται ότι είναι το κέντρο σύνολης της ζωής αποκλειστικά κατά την 
κλασική επιταγή του ανθρωπισμού «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος» ή «ως 
χαρίεν άνθρωπος όταν άνθρωπος η». 
 
Ο χριστιανισμός όμως ως εκκλησία, είναι χριστοκεντρικός, δηλαδή θεανθρώπινος, 
υπογραμμίζοντας την ασύγχυτη ένωση θείου και ανθρωπίνου, έτσι ώστε ο Ιωάννης 
Δαμασκηνός να αναφωνεί εμφαντικά ότι «ουδέν καινόν υπό τον ήλιον» εκτός από το 
ότι «ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» σε ρητή αντίθεση προς την πάγια 
πλατωνική θέση που εκτίθεται αριστουργηματικά στο «Συμπόσιον» κατά την οποία 
«θεός δε ανθρώπω ου μείγνυται». 
 
Ταυτότητα της εκκλησίας είναι ο θεανθρωπισμός που κείται πέρα από τον θεϊσμό της 
θρησκείας και μακριά από τον ανθρωπισμό του κόσμου. Η χριστοκεντρικότητα 
συνιστά το «είναι» της εκκλησίας και την κάνει να διαφέρει τόσο από τον περιεκτικό 
και μονομερή θεοκεντρισμό της θρησκειοποίησης όσο και από τον αποκλειστικό και 
μονοδιάστατο ανθρωποκεντρισμό της εκκοσμίκευσης. 
 
Η σχέση εκκλησίας και θρησκείας διαφοροποιείται με πάμπολλους τρόπους και 
τεκμαίρεται τόσο θεολογικά όσο και θρησκειολογικά. 
 
1. Ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν έγραφε: «Χριστιανισμός ωστόσο σημαίνει στο βάθος το 
τέλος κάθε θρησκείας. Πραγματικά σε κανένα μέρος της Καινής Διαθήκης δεν 
παρουσιάζεται ο χριστιανισμός ως λατρεία ή ως θρησκεία. Η θρησκεία χρειάζεται 
εκεί όπου υπάρχει ένα τείχος διαχωριστικό ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο... 
Ο Χριστός εγκαινίασε μία νέα ζωή και όχι μια νέα θρησκεία». 
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2. Ο μεγαλύτερος θρησκειολόγος των μεταπολεμικών χρόνων του 20ού αιώνα διεθνώς 
ο Ρουμάνος Μιρτσέα Ελιάντε σημείωνε: «Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία... ο 
χριστιανός δεν ζει πια εντός του κόσμου, αλλά εντός της ιστορίας». 
 
Μεγαλύτερος αντίπαλος της εκκλησίας είναι η θρησκεία και όχι ο κόσμος. Η έκπτωση 
της εκκλησίας σε θρησκεία λέγεται θρησκειοποίηση, ενώ η διαστρέβλωση της 
εκκλησίας σε κόσμο αποκαλείται εκκοσμίκευση. Η θρησκειοποίηση είναι απείρως πιο 
απειλητική από την εκκοσμίκευση. Η θρησκειοποίηση της εκκλησίας είναι 
ανεπαίσθητη και απατηλή, ενώ η εκκοσμίκευσή της καθίσταται αμεσότερα πρόδηλη. 
 
Η αίρεση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έκπτωση της εκκλησίας σε θρησκεία με την 
συνακόλουθη απώλεια της χριστοκεντρικότητας κατά το δόγμα της Χαλκηδόνας και 
την ανισορροπία μεταξύ θείου και ανθρωπίνου που συμβαίνει άλλοτε προς την μια 
κατεύθυνση, όπως είναι ο μονοφυσιτισμός με τον υπερτονισμό του θείου σε βάρος του 
ανθρωπίνου, και άλλοτε πάλι -σπανιότερα, είναι αλήθεια!- προς την άλλη κατεύθυνση 
σαν τον νεστοριανισμό με τον υπερτονισμό του ανθρωπίνου παράγοντα και τη 
συνακόλουθη υποτίμηση του θείου. 
 
Ο ρωμαιοκαθολικισμός με την υπερέξαρση του ιδρυματικού και νομικίστικου 
στοιχείου ενθυμίζει μονοφυσιτισμό με τον υπερτονισμό του θείου έναντι του 
ανθρωπίνου στον Χριστό. Ο προτεσταντισμός πάλι με τον εγγενή ατομικισμό και τον 
έμφυτο υποκειμενισμό πλησιάζει τον νεστοριανισμό που υπερτονίζει το ανθρώπινο σε 
βάρος του θείου στοιχείου διαταράσσοντας την ισορροπία του θεανθρωπίνου. Η 
εκκλησία διαρκώς κινδυνεύει από την ανισορροπία θείου και ανθρωπίνου στο 
θεανδρικό του Χριστού. 
 
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η μεγαλύτερη αίρεση της εκκλησίας ήταν ο 
μονοφυσιτισμός με την υπερέξαρση του θείου σε βάρος του ανθρωπίνου. Αποτελεί 
αξιοπρόσεκτη ιστορική παρατήρηση ότι το Ισλάμ άνθισε σε επικράτειες 
μονοφυσιτικές, επειδή ακριβώς η απόλυτη υπερβατικότητα του θείου χαρακτηρίζει τον 
μουσουλμανισμό, ο οποίος αγνοεί βεβαίως την ενανθρώπηση. 
 
Η Ορθοδοξία της Χαλκηδόνας προσφέρει στην εκκλησία τον μίτο της Αριάδνης και 
τη λυδία λίθο προκειμένου να διατηρήσει αλώβητη την ταυτότητα της ως 
θεανθρωπισμός πέρα από τα δύο άκρα της θρησκειοποίησης στον μονοφυσιτισμό και 
τον ρωμαιοκαθολικισμό και της εκκοσμίκευσης στον νεστοριανισμό και στον 
προτεσταντισμό. 
 
Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, αλλά έχει θρησκεία. Το «είναι» του 
χριστιανισμού ανήκει στην εκκλησία και μόνον το «έχειν» του αφορά στην 
θρησκεία. Μπορεί καθένας να βρει στον χριστιανισμό όση και όποια θρησκεία 
επιθυμεί ή χρειάζεται (δόγμα, άσκηση, μυστικισμό, λατρεία κ.λπ.), αλλά η 
πεμπτουσία του χριστιανισμού είναι μόνον ο Χριστός που είναι η εκκλησία. 
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Όπως ακριβώς μπορεί οποιοσδήποτε να βρει στον χριστιανισμό όσον κόσμο θέλει, π.χ. 
πολιτισμό, δίκαιο, φιλολογία, τέχνη κ.λπ., αλλά ο κόσμος είναι δευτερεύον στοιχείο 
της εκκλησίας, η οποία είναι «εν τω κόσμω» χωρίς ποτέ να είναι «εκ του κόσμου». 
Θρησκεία και κόσμος είναι οι δύο πόλοι ανάμεσα στους οποίους η εκκλησία διαρκώς 
αιωρείται χωρίς ποτέ να ταυτίζεται με κανέναν από αυτούς τους δύο, παρόλο που 
διαρκώς αναφέρεται και σχετίζεται μαζί τους. 
 
Οι συμπληγάδες πέτρες ανάμεσα στις όποιες αενάως και αιωνίως πορεύεται η 
εκκλησία είναι η Χάρυβδη του κόσμου και η Σκύλλα της θρησκείας. Ο άθεος κόσμος 
και η ένθεη θρησκεία δεν ταυτίζονται με την θεανθρώπινη εκκλησία του Χριστού. 
 
Επειδή ακριβώς η θρησκεία έχει μέσα της το θείο, γι’ αυτό πάρα πολύ εύκολα 
συγχέεται με την εκκλησία. Η διαφορά εκκλησίας - κόσμου είναι ορατή και 
ευδιάκριτη, αλλά η διαφορά εκκλησίας - θρησκείας είναι αόρατη και 
δυσδιάκριτη. Με αυτήν την έννοια θεωρείται η θρησκεία ότι είναι πολύ 
μεγαλύτερη απειλή για την εκκλησία από ο,τι ο κόσμος. 
 
Η εκκοσμίκευση είναι ευκολότερα αντιμετωπίσιμη από την θρησκειοποίηση της 
εκκλησίας. Για παράδειγμα, διαχωρίζουμε αμέσως την ορθοδοξία από την ετεροδοξία 
(ρωμαιοκαθολικισμός, προτεσταντισμός), αλλά δυσκολευόμαστε αφάνταστα στο να 
διαφοροποιήσουμε την ορθοδοξία από τον «ορθοδοξισμό», είτε του ευσεβισμού είτε 
του «γεροντισμού» είτε του παλαιοημερολογητισμού, είτε οποιουδήποτε καινοφανούς 
φονταμενταλισμού μέσα στις παραδοσιακά ορθόδοξες επικράτειες. 

*  *  * 
Ο «ορθοδοξισμός» είναι η θρησκειοποίηση της ορθοδοξίας. Το παράδοξο μάλιστα 
είναι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι οι δήθεν «υπέρ-ορθόδοξοι» είναι ουσιαστικά 
ανορθόδοξοι και αντορθόδοξοι, όπως στην πολιτική οι εκάστοτε «υπερ-
επαναστάτες» αποδεικνύονται στ’ αλήθεια αντεπαναστάτες. 
 
Η θεολογία ως συνείδηση της εκκλησίας χρεώνεται το καθήκον να φωτίσει τις 
συνειδήσεις των ορθοδόξων και να συνδράμει την ιεραρχία, ώστε να διακριθεί η ήρα 
του ορθοδοξισμού από το στάρι της ορθοδοξίας. 
 
Πηγή:.https://www.porphyrabooks.gr/gr/vivlia/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE
%B9%CE%B1%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD/t%
CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CE%AE-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%85  
 
 
 

Παράθεμα 12 
 

Ο αληθινά πρώτος (Μαρ 10:32-45) 
 
16 Απριλίου 2016  

https://www.porphyrabooks.gr/gr/vivlia/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD/t%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%85
https://www.porphyrabooks.gr/gr/vivlia/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD/t%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%85
https://www.porphyrabooks.gr/gr/vivlia/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD/t%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%85
https://www.porphyrabooks.gr/gr/vivlia/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD/t%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%85
https://www.porphyrabooks.gr/gr/vivlia/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD/t%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%85
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Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Ε´ Κυριακής των 
Νηστειών από το Κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιον (10:32β-
45) παρουσιάζει, όπως και εκείνο της προηγούμενης 
Κυριακής (9:17-31), άλλη μια προσωπική συζήτηση 
ανάμεσα στον Ιησού και στους μαθητές του. Θέμα 
της συζήτησης στο ανάγνωσμα της περασμένης 
Κυριακής ήταν η δυνατότητα του ανθρώπου να 
νικήσει το κακό. Θέμα της συζήτησης στην παρούσα 
περικοπή η δυνατότητα του ανθρώπου να πετύχει στη 
ζωή του και να αναδειχτεί πρώτος στον χώρο που 
δραστηριοποι-είται. Κοινό χαρακτηριστικό και των 
δύο συζητήσεων η σύντομη και γριφώδης απάντηση 

του Ιησού στους προβληματισμούς των μαθητών του. Αλλά αν η πρότασή του ότι ο 
μόνος τρόπος για να νικηθεί το κακό είναι η προσευχή και η νηστεία εξέπληξε τους 
μαθητές, η συμβουλή που τους δίνει για επιτυχία στη ζωή αναμφίβολα θα τους άφησε 
άναυδους. 
 
Η συζήτηση διεξάγεται καθ’ οδόν προς την Ιερουσαλήμ, όπου ο Ιησούς πρόκειται να 
τερματίσει την επίγεια δράση του με το φρικτό μαρτύριό του. Επιχειρεί, λοιπόν, να 
προετοιμάσει τους μαθητές του, προαναγγέλλοντάς τους, για τρίτη μάλιστα φορά, όσα 
θα του συμβούν, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν με την ανάλογη ψυχραιμία 
την πρόκληση που θα βιώσουν. Οι μαθητές όμως συμπεριφέρονται σαν να μην ακούν 
ή σαν να μη καταλαβαίνουν την κρισιμότητα της κατάστασης που θα αντιμετωπίσουν 
σε λίγο. Βέβαιοι ότι ο Ιησούς, παρά τα όσα λέει, βαδίζει προς τον τελικό του θρίαμβο 
και ότι σύντομα θα ανακηρυχτεί βασιλιάς στην Ιερουσαλήμ, καταστρώνουν τα δικά 
τους σχέδια. Δύο, μάλιστα, απ’ αυτούς, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, γιοι του Ζεβεδαίου, 
κατορθώνουν να τον ξεμοναχιάσουν και του ζητούν χωρίς περιστροφές  να  τους  δώσει  
τις πιο τιμητικές θέσεις: «Όταν θα εγκαθιδρύσεις την ένδοξη βασιλεία σου, βάλε μας να 
καθίσουμε ο ένας στα δεξιά σου κι ο άλλος στα αριστερά σου» (10:37) του λένε. Ο 
Ιησούς προσπαθεί να τους συνετίσει, υπενθυμίζοντάς τους ότι αυτό που ζητούν απαιτεί 
υπερβολικές θυσίες από την πλευρά τους: «Μπορείτε να πιείτε το πικρό ποτήρι που θα 
πιω εγώ;» τους ρωτάει, υπαινισσόμενος το φρικτό μαρτύριο που τον περιμένει, «ή να 
υποστείτε το βάπτισμα που θα υποστώ εγώ;» (10:38). Όμως εκείνοι, ενθαρρυμένοι 
προφανώς από το γεγονός ότι ο Ιησούς δέχτηκε να συζητήσει το αίτημά τους, 
βιάζονται να δηλώσουν έτοιμοι για όλα. Έτσι, αναγκάζεται ο Ιησούς να γίνει πιο 
σαφής, διατυπώνοντας μια θεμελιώδη αρχή που, αν και αποτελεί τη βάση της 
χριστιανικής ζωής και πνευματικότητας, δεν παύει να προκαλεί την αντίδραση όποιου 
την ακούει: «Όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας· 
και όποιος από σας θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων» (10:43-44). 

Πηγή www.saint.gr  

http://www.saint.gr/
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Η αντίδραση προκύπτει από τον εντελώς διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του 
ζητήματος από τον Ιησού και τους  μαθητές  του.  Εκείνοι  ρωτούν  με  όρους  
εγκόσμιας κυριαρχίας και ο Χριστός τους απαντάει μέσα από την προοπτική της 
Βασιλείας, όπου κάθε κυριαρχία παύει να έχει νόημα. Ο Χριστός καλεί τους μαθητές 
του σε έναν δρόμο αγάπης· της αγάπης που αυτός ο ίδιος φανερώνει για τον κόσμο, 
αποδεχόμενος τον σταυρικό του θάνατο. Μόνο μέσα από την αγάπη του Χριστού 
μπορεί κανείς να νικήσει την επιθυμια του για πρωτιά με τους όρους της επίγειας 
επιτυχίας. Μόνο η αγάπη υποχωρεί και αφήνει χώρο στον άλλον. 
 
Όπως και στην περικοπή που ακούστηκε την προηγούμενη Κυριακή, ο ευαγγελιστής 
δεν δίνει πληροφορίες για το πώς οι μαθητές κατανόησαν την πρόταση του Ιησού. 
Είναι άλλωστε τόσο ρηξικέλευθη και ανατρεπτική η πρόταση αυτή, που, ενώ 
προτείνεται ως γενική αρχή ζωής, προϋποθέτει εντελώς προσωπική και ξεχωριστή για 
τον καθένα αποδοχή και τοποθέτηση απέναντι σ’ αυτήν. Όπως συμβαίνει με όλες τις 
προτάσεις ζωής, δεν υπάρχει τρόπος να διαπιστωθεί η αλήθεια τους με λογικά 
επιχειρήματα, παρά μόνο με την εμπειρία. Εμπιστεύεται κανείς τον Ιησού και 
αποφασίζει να θεμελιώσει τη ζωή του σε εντελώς άλλες βάσεις ή δεν τον εμπιστεύεται 
και επιλέγει δικούς του δρόμους. Μόνον όταν θυσιάσει κανείς κάτι, μπορεί στη 
συνέχεια να αξιολογήσει αν άξιζε να το κάνει. 
 

Ίσως αυτός είναι ο λόγος που η Εκκλησία επέλεξε αυτήν ακριβώς την Κυριακή και σε 
συνδυασμό   με  αυτήν   την  ευαγγελική  περικοπή  να  προβάλει  τη  μορφή  της  οσίας  

Πηγή: antexoume.wordpress.com  
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Μαρίας της Αιγυπτίας, μιας γυναίκας που με τις επιλογές της απέδειξε δύο πράγματα· 
ότι μπορεί κανείς να αλλάξει ριζικά τη ζωή του και ότι την αξία αυτής της  αλλαγής 
μόνον ο ίδιος μπορεί να εκτιμήσει πραγματικά. Σύμφωνα με το συναξάρι της, η Μαρία 
ήταν μια δραστήρια και πετυχημένη πόρνη από την Αλεξάνδρεια. Κάποτε πήγε στα 
Ιεροσόλυμα, όπου πίστευε ότι θα εύρισκε περισσότερη πελατεία μεταξύ των 
προσκυνητών. Μπροστά στον ναό του Παναγίου Τάφου όμως μεταστράφηκε στον 
χριστιανισμό. Η αλλαγή δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η  Μαρία  έπρεπε να  παλαίψει  με  
τον εαυτό της για 46 ολόκληρα χρόνια, ώσπου να συνατήσει τον ερημίτη Ζωσημά, 
στον οποίο εξομολογήθηκε και από τον οποίο ζήτησε να της μεταφέρει από το 
μοναστήρι του τη θεία ευχαριστία για να κοινωνήσει. Όταν η επιθυμία της 
εκπληρώθηκε, η Μαρία πέθανε. 
 
Ίσως κάποιοι θεωρήσουν άσκοπη τη θυσία της Μαρίας. Αυτή όμως, σύμφωνα με το 
σημείωμα που άφησε για τον Ζωσημά, γραμμένο με το δάχτυλό της πάνω στο χώμα 
της ερήμου, πέθανε ευτυχισμένη. Η ιστορία της πιστοποιεί πως μόνον εκείνος που 
αποφασίζει να κάνει επιλογές στη ζωή του μπορεί να εκτιμήσει την ορθότητα ή μη των 
επιλογών του. Η εβδομάδα που ακολουθεί είναι η τελευταία εβδομάδα της 
Σαρακοστής πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι ο πιο κατάλληλος καιρός για να 
κοιτάξει κανείς βαθιά μέσα του και να πάρει τις δικές του, αυστηρά προσωπικές, 
αποφάσεις, για το πώς θα χειριστεί τη ζωή του. Αν θα εμπιστευτεί πραγματικά τον 
Ιησού Χριστό και θα αποφασίσει να τον ακολουθήσει στ’ αλήθεια, κάνοντας κάτι 
ριζοσπαστικό ή αν θα περιοριστεί σε μια μίζερη θρησκευτικότητα.  
 
Πηγή: https://www.pemptousia.gr/2016/04/o-alithina-protos-mar-1032-45/ 
 
 

Παράθεμα 13 
 
Ο Χριστός ως Επαναστάτης  
  
«Ο Χριστός δεν σήκωνε εξεγέρσεις ενάντια στην εξουσία του κράτους, με στόχο μία 
εφήμερη αλλαγή τοπικής σημασίας· ο Χριστός εργαζόταν για μια επανάσταση που 
είχε ως στόχο την καθολική παγκόσμια ανατροπή. Ο Χριστός δεν δημαγωγούσε 
ενάντια στις δυναστείες του Ηρώδη και του Αυγούστου –αυτή θα ήταν μια μικρή 
“αντάρτικη” δουλειά– αλλά έθετε τα θεμέλια σ’ ένα πολύ μεγαλύτερο έργο. Πήγε πέρα 
και βαθύτερα απ’ όλους τους επαναστάτες του κόσμου. Στο δένδρο του κακού δεν 
κλάδευε κλαριά και δεν καθάριζε τα φύλλα, αλλά έβαζε το τσεκούρι στην ίδια τη ρίζα. 
Δεν βιαζόταν να δει γρήγορα την επιτυχία του έργου Του [...]  
 
“Επαναστατήστε πρώτα εναντίον του εαυτού σας και ύστερα ενάντια στον 
κόσμο”• αυτό το μήνυμα θα μπορούσε να βγει από το κύριο κήρυγμα του Χριστού.  

https://www.pemptousia.gr/2016/04/o-alithina-protos-mar-1032-45/
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Τούτο ήταν το εργαλείο για λάξευμα και για λείανση.[...] Γι’ αυτό αφήστε , αδέλφια, 
τα παιδιά να πλησιάσουν τον Χριστό, να ποτιστούν με το πνεύμα του Χριστού, με το 
πνεύμα της πιο μεγαλειώδους και κάλλιστης επανάστασης ενάντια στο κακό.[...] Αυτό 
το νέο πνεύμα πρέπει να εισαχθεί στην διαπαιδαγώγηση…” 
 
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, (2008) Αργά βαδίζει ο Χριστός, εκδ. Εν πλω, σσ. 42-47 

 
 

Παράθεμα 14 
 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ (ΔΥΤΙΚΟ) ΚΟΣΜΟ 
 
α) Θεολογία της ελπίδας 
 
Η θεολογία της ελπίδας, με αφετηρία το ομότιτλο βιβλίο του J. Moltmann (1964) 
τονίζει ότι ο χρόνος και η ιστορία πρέπει να αξιολογηθούν ως φαινόμενα μεταξύ της 
Ανάστασης και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Το βλέμμα μας είναι 
στραμμένο προς το μέλλον, προς το έσχατο (βασιλεία Θεού), από το οποίο 
αξιολογείται  και το παρόν. Προς αυτό το τέλος πορευόμαστε ως νέος λαός του Ισραήλ, 
όπως ο παλιός Ισραήλ, προς τη γη της Επαγγελίας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι μια 
κοινότητα «εξόδου» και διαρκούς πορείας. Η πορεία της είναι πρωτοπορία όλης της 
ανθρωπότητας. Έργο της Εκκλησίας επομένως δεν είναι η φυγή από τον κόσμο, ούτε 
η καταδίκη του αμαρτωλού κόσμου, αλλά ο αγώνας για τη σωτηρία του κόσμου, Η 
Εκκλησία δεν ζει για να αυτοδικαιώνεται ως κλειστή κοινωνία «αγίων», αλλά 
μεταδίδει στον κόσμο  τις δικές της ελπίδες. Η Εκκλησία με την παρουσία της πρέπει 
να κρίνει τον κόσμο, με την έννοια όχι να τον «κατακρίνει», αλλά να του προσφέρει 
κριτήρια για αυτοέλεγχο, για αλήθεια και για ζωή. Έτσι η Εκκλησία γίνεται το αλάτι 
της γης και η ελπίδα του κόσμου.  
 
Η θεολογία της ελπίδας επανέφερε στη συνείδηση του χριστιανικού κόσμου τη 
θεμελιακή αλλά και λησμονημένη αρετή της ελπίδας. Φανέρωσε ότι η ελπίδα έχει ένα 
νόημα, όχι μόνο για την προσωπική ζωή του πιστού αλλά και για τον προσανατολισμό 
της Εκκλησίας και για τις σχέσεις της με τον κόσμο. 
 
Από την άποψη αυτή, η προσφορά του θεολογικού αυτού ρεύματος εκτείνεται πολύ 
πιο πέρα από τα σύνορα του Προτεσταντικού χώρου, από τον οποίο προήλθε. 
 
β) Πολιτική θεολογία 
 
Η πολιτική θεολογία, με εισηγητή τον J. Metz, έκανε μια γενναία στροφή του 
θεολογικού ενδιαφέροντος προς το «εδώ και τώρα». Δυο πραγματικότητες έλαβε 
βασικά υπόψη της.  Πρώτο,  ότι  ο  πιστός  είναι  και  πολίτης  αυτού  του  κόσμου.  Ως  
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πολίτης έχει πολιτικά ενδιαφέροντα (με την αριστοτελική έννοια του όρου: ενδιαφέρον 
για την πόλη, για τα κοινά), για τα οποία δεν μπορεί να αδιαφορήσει η θεολογία. 
Δεύτερο, ότι το κακό δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση αλλά και κοινωνική 
κατάσταση. Η αμαρτία δεν είναι μόνο φθόνος, αλαζονεία, κακή ατομική πράξη και 
επιθυμία, αλλά είναι επίσης πολιτική καταπίεση, φυλετικές διακρίσεις, ταξικά 
προνόμια, εκμετάλλευση κατοχυρωμένη θεσμικά, στέρηση της ελευθερίας με 
αντάλλαγμα τις κοινωνικές ασφαλίσεις, πλύση εγκεφάλου από τους διαχειριστές των 
μέσων μαζικής πληροφόρησης, κ.τ.λ. Η θεολογία δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή τη 
διάσταση του κακού και να νοιάζεται μόνο για τον «καλό άνθρωπο». 
 
Αν η θεολογία της ελπίδας τονίζει τη σημασία του μέλλοντος και την αξία του χρόνου 
γενικά στη διαδικασία α την οριστική μεταμόρφωση του κόσμου, η πολιτική θεολογία 
ενδιαφέρεται να αναλύσει το παρόν, να προβάλλει την κοινωνική πλευρά του 
Ευαγγελίου και να ανοίξει δρόμους για κοινωνική δράση, χωρίς όμως να ταυτίζεται με 
καμιά πολιτική παράταξη. 
 
γ) Θεολογία της απελευθέρωσης 
 
Η θεολογία της απελευθέρωσης αποτελεί κορύφωση της πολιτικής θεολογίας, 
μολονότι δεν προέρχεται από αυτήν, αλλά αναπτύχθηκε αυτόνομα στη Λατινική 
Αμερική. Οι Ευρωπαίοι την ονομάζουν και «Θεολογία της Επανάστασης», ενώ οι 
πρωτεργάτες της προτιμούν τον όρο «απελευθέρωση». 
 
Η σκέψη της διασταυρώνεται με τη σκέψη των δύο προηγούμενων θεολογιών, διαθέτει 
όμως απέναντί τους ένα μοναδικό προσόν: Είναι θεολογία όχι του γραφείου και της 
θεωρητικής (μόνο) σκέψης, αλλά θεολογία που βγήκε μέσα από τον προβληματισμό 
των φτωχών και ταλαιπωρημαίνων  της Λατινικής Αμερικής. Οι θεολόγοι αυτού του 
κινήματος διαθέτουν βέβαια ακμαία θεολογική σκέψη, θεολογούν όμως από την 
εμπειρία της επαφής τους με τη φτωχολογιά. Κατοικούν ανάμεσα στους φτωχούς, 
συνομιλούν μαζί τους, κάνουν μαζί τους «θεολογία» σε ενοριακές συνάξεις. 
Μαθαίνουν καλά τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν και ζουν την πίστη τους οι λαϊκές 
μάζες, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την εξαθλίωσή τους, και πάνω σ’ αυτά 
θεολογούν. Ηγετική φυσιογνωμία στο κίνημα αυτό είναι ο Γουσταύος Γκουτιέρεζ. 
 
Η εξαθλίωση και η καταπίεση δεν είναι βέβαια αποκλειστικότητα των χωρών της 
Λατινικής Αμερικής. Πολλοί λαοί κάτω από ποικιλώνυμα καθεστώτα μαστίζονται  από 
τα ίδια δεινά. Οι θεολόγοι όμως της Λατινικής Αμερικής θεωρούν απαράδεκτο το 
γεγονός ότι στις χώρες τους τα δεινά αυτά συμβαίνουν στο όνομα του Χριστού και με 
τη σιωπηρή κάλυψη της Εκκλησίας. «Ζούμε στις πιο χριστιανικές χώρες, αλλά και στις 
πιο απάνθρωπες», γράφει ένας εκπρόσωπός τους. Γιατί όταν ο πιστός λαός του Θεού 
πάσχει δεινά από αντίχριστα καθεστώτα, η θεολογία και η Εκκλησία δικαιώνονται.  
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Όταν όμως η καταπίεση προέρχεται από «χριστιανικές» κυβερνήσεις με την κάλυψη 
της θεολογίας, τότε είναι φανερό ότι η θεολογία χρειάζεται κάθαρση, εξαγνισμό και 
αλλαγή προσανατολισμού.  
 
Η θεολογία της απελευθέρωσης λοιπόν, έβαλε ως πρώτο στόχο της την απελευθέρωση 
της ίδιας της θεολογίας από μια γλώσσα ιδεολογική που την απομακρύνει από το λαό• 

την απελευθέρωσή της και από τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα που την κάνουν 
αδιάφορη απέναντι στα επείγοντα προβλήματα του λαού του Θεού. Μια θεολογία έτσι 
απελευθερωμένη, μπορεί μετά να βοηθήσει τον λαό να απαλλαγεί από τον, όπως τον 
κατάντησαν, μαγικό και μοιρολατρικό χριστιανισμό. (Χ. Καμάρα). 
 
Αποτελεί πραγματικά η θεολογία αυτή μια ειρηνική επανάσταση. Δεν επιδιώκει την 
ένοπλη επανάσταση, αλλά και δεν θα την αποτρέψει σε έσχατη αναγκη και σαν 
αναπόφευκτη λύση. Αυτό που επιδιώκει είναι να ξυπνήσει συνειδήσεις, να φωτίσει τον 
νου, να ξεδιαλύνει την πίστη, να εμπνεύσει αυτοπεποίθηση στο λαό ότι δικαιούται να 
απαιτήσει σεβασμό των ελευθεριών και δικαιωμάτων του. Και για τις περιπτώσεις 
όμως που το λαϊκό κίνημα θα συναντήσει την κρατική βία, οι θεολόγοι της 
απελευθέρωσης θα κηρήξουν για την αντι-βία του λαού, με το στόμα του παπα-
αντάρτη της Βολιβίας Καμίλλο Τόρρες, ότι «η βία προέρχεται από αυτόν που αφαιρεί 
τη μπουκιά από το στόμα του φτωχού κι όχι απ’ αυτόν που αμύνεται να συντηρηθεί 
στη ζωή». 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ορθόδοξη θεολογία παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις θεολογικές 
ζυμώσεις στο σύγχρονο κόσμο, αλλά και προσέχει, τη στιγμή που κατορθώνει ν’ 
απαλλαγεί από τις ετερόδοξες επιδράσεις του παρελθόντος, ώστε να μην υποστεί άλλες 
επιδράσεις ξένες προς το ορθόδοξο πνεύμα, εφαρμόζοντας πάντοτε το λόγο του Μ. 
Βασιλείου: «Και καθάπερ της ροδωνιάς του άνθους δρεψάμενοι τας ακάνθας 
εκκλίνομεν, ούτω και επί των τοιούτων λόγων, όσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, το δε 
βλαβερόν φυλαξώμεθα». (Προς τους νέους… Κεφ. 3, ΕΠΕ 7, 326). 
 
Πηγή: Αθανασίου Κιρμιζή, Παντελή Λιαλιαμπή, Βενιζέλου Χριστοφορίδη, Θεολογία, 
Λατρεία και Ζωή της Εκκλησίας, Α Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1997, σελ. 84-87 
 
 

Παράθεμα 15α 
 

Μερικές πληροφορίες για την πολιτική δράση δυτικών θεολόγων και κληρικών 
 
Στην Ολλανδία εργάζεται το «Διεκκλησιαστικό Συμβούλιο Ειρήνης» από το 1967. 
Μετέχουν ρωμαιοκαθολικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι. Έχει παραρτήματα στις 
ενορίες και στα εκκλησιαστικά ιδρύματα. Στις 10-11-1982 κινητοποίησε 350.000, 
κυρίως νέους, σε διαδήλωση φιλειρηνική στο Άμστερνταμ. 
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Στη Γερμανία θεολόγοι και πάστορες, όπως οι Άλμπερτ, Γκόλβιτσερ, Νίμελλερ, 
Δωροθέα Sölle, κ.α., ενισχύουν το χριστιανικό κίνημα ειρήνης· «προτεστάντικες 
ομάδες ειρήνης» και «καθολικές ομάδες ειρήνης» αγωνίζονται μαζί για την ειρήνη και 
τον αφοπλισμό. 
 
Στην Αγγλία πολλοί κληρικοί μετέχουν στο χριστιανικό κίνημα ειρήνης, με σκοπό την 
ενημέρωση του Τύπου για θέματα φιλειρηνικά, για λαϊκές κινητοποιήσεις κ.τ.λ. 
 
Σε διεθνές διεκκλησιαστικό επίπεδο πρέπει να αναφέρουμε τη φιλειρηνική δράση  του 
Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών, καθώς και τη διάσκεψη χριστιανών για την 
ειρήνη, που έγινε το 1978 στην Πράγα (Τσεχοσλοβακία), με συμμετοχή 670 
εκπροσώπων από 95 χώρες διάφορων χριστιανικών ομολογιών. Το Συνέδριο αυτό 
θεωρείται συνέχεια της Α΄Διεθνούς Διάσκεψης Ειρήνης των Εκκλησιών, που είχε 
γίνει το 1928, και στην οποία την Ελλάδα εκπροσώπησε ο καθηγητής Αμίλκας 
Αλιβιζάτος. 
 
Πολιτική ανντιδικτατορική δράση σημειώθηκε και σημειώνεται σε χώρες της 
Λατινικής Αμερικής, όπως: Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, 
Ισημερινός, Χιλή, Κολομβία. 
 
Φιλεργατικούς αγώνες με μαχητικότητα έχουν κάμει στη Γαλλία οι επίσκοποι 
Τουλούζης, Σαιντ Ετιέν, Νανσύ και Γκρενόμπλ, και ο ονομαστός φυλακισμένος από 
τους Ναζί στο Άουσβιτς, επίσκοπος του Σέελ, Ερρίκος Ντερουά. 
 
Στη Ν. Υόρκη αξιόλογη φιλειρηννική δράση ανέπτυξε ο Αρχιεπίσκοπος Κόφφιν, με 
σύνθημα «οι ιερωμένοι πρέπει να είναι άνθρωποι του λαού και του Θεού». 
 
(Από δημοσίευμα του Γ. Μουστάκη, Εφημ. Τα Νέα 4-12-1981) 
 
Πηγή: Αθανασίου Κιρμιζή, Παντελή Λιαλιαμπή, Βενιζέλου Χριστοφορίδη, Θεολογία, 
Λατρεία και Ζωή της Εκκλησίας, Α΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1997, σελ. 87-88 
 
 

Παράθεμα 15β 
 

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010 
 
Ανδρέα Αργυρόπουλου: Η Θεολογία της 
Απελευθέρωσης  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
Το δεύτερο ήµισυ του 20ου αιώνα στο χώρο της Δυτικής 
Θεολογίας παρουσιάστηκαν νέα ρεύµατα και τάσεις (Θε- 
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ολογία της Ελπίδας, Πολιτική Θεολογία, Μαύρη Θεολογία, Θεολογία της 
Απελευθέρωσης, κ.λπ.), δηµιουργώντας µια νέα κατάσταση, προβάλλοντας πράγµατα 
που είχαν ξεχαστεί ή αποσιωποιηθεί από το χριστιανικό κόσµο. 
 
Η Θεολογία της Απελευθέρωσης αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’60 στη Λατινική 
Αµερική από κληρικούς και λαϊκούς που υποστήριζαν ότι «ο αγώνας για τη δικαιοσύνη 
και τη συµµετοχή στη διαµόρφωση του κόσµου αποτελούν συνιστώσες του 
κηρύγµατος του Ευαγγελίου, που είναι αποστολή της Εκκλησίας για τη σωτηρία της 
ανθρωπότητας και την απελευθέρωση από την καταπιεστική κατάσταση»¹. Σύντοµα 
απέκτησε υποστηρικτές και σε άλλες ηπείρους. Σε χώρες όπως οι Φιλιππίνες, η Ν. 
Κορέα, η Νοτιοαφρικανική Ένωση συναντάµε θεολόγους, κληρικούς και λαϊκούς που 
κινούνται στη «γραµµή» της Θεολογίας της Απελευθέρωσης. Μεγάλες µορφές όπως 
ο Χέλντερ Καµάρα, ο Γκουσταύο Γκουτιέρες, ο Αντόνιο Φραγκόζο, ο Όσκαρ Ροµέρο, 
ο Φράι Μπέττο κ.ά., µάχονται καθηµερινά µε κάθε τρόπο για τα δίκαια των λαών. 
Μαζί τους χιλιάδες κληρικοί, λαϊκοί, µοναχοί, µοναχές. Ο αγώνας τους 
κατασυκοφαντείται από τους ανθρώπους των αυταρχικών καθεστώτων της περιοχής 
τους και από υποστηρικτές τους στο εξωτερικό. Αυτοί όµως δεν δειλιάζουν, δεν 
υποχωρούν. «Είµαι µια φωνή γι’ αυτούς που δεν έχουν καµιά» έλεγε ο Καµάρα². 
Άλλοι απ’ αυτούς φυλακίζονται, άλλοι περιθωριοποιούνται, άλλοι δολοφονούνται, 
άλλοι συλλαµβάνονται και βασανίζονται χωρίς έλεος. Ο Αρχιεπίσκοπος του Σαλβαδόρ  
Όσκαρ Ροµέρο δολοφονείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας από 
παρακρατικές ακροδεξιές οµάδες. Στην κηδεία του θα δώσουν το παρόν περισσότερα 
από 100.000 άτοµα. Οι δυνάµεις ασφαλείας θα επιτεθούν στο πλήθος. Περισσότεροι 
από 20 άτοµα θα δολοφονηθούν και άλλοι 200 θα τραυµατιστούν σοβαρά. Στο βιβλίο 
του Όσκαρ Ροµέρο που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Μήνυµα», 
υπάρχει ένα «Μαρτυρολόγιο» που αξίζει κανείς διαβάσει.  
 
Η δράση των ανθρώπων της και ο ριζοσπαστισµός τους θα προκαλέσει το θαυµασµό 
του πολιτικού κόσµου, των στοχαστών και των φιλοσόφων σε παγκόσµια κλίµακα και 
θα οδηγήσει τον Φιντέλ Κάστρο να δηλώσει πως «ζούµε σ’ ένα παράξενο κόσµο, όπου 
οι Καθολικοί γίνονται ριζοσπάστες και οι Κοµµουνιστές αντιδραστικοί». Την άποψη 
αυτή του Κάστρο θα υιοθετήσει λίγο αργότερα και ο Χέρµπερτ Μαρκούζε³ στη 
συνέντευξη που έδωσε σε µια οµάδα συντακτών του παρισινού περιοδικού L’ Express. 
Στην ίδια συνέντευξη θα συµπληρώσει µεταξύ των άλλων «µου φαίνεται ότι εδώ (στο 
χώρο της Εκκλησίας) διαφαίνονται εκπληκτικά ρεύµατα φιλελευθερισµού. Πριν από 
καρό εδιάβασα ένα ντοκουµέντο, που υποβλήθηκε στο αρχιερατικό συνέδριο της 
Λατινικής Αµερικής. Μιλούσε για µια αναθεώρηση πάνω στο δικαίωµα της 
επανάστασης εναντίον της τυραννίας. Έλεγε πως η τυραννία δεν είναι απαραιτήτως 
προσωποπαγής, αλλά ότι µπορεί να εδραιωθεί επίσης και πάνω στις βάσεις µιας 
κοινωνικής διάρθρωσης, όπου µια µονάχα κοινωνική τάξη έχει τη δυνατότητα να 
καταπιέζει  ολόκληρη  την  κοινωνία…  Η  καθολική  εκκλησία  –κι  όχι  µόνο  αυτή–  
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διαπνέεται από απελευθερωτικές τάσεις»⁴.  
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
 
Όλα ξεκινάνε στα 1966 όταν ο αγωνιστής ιερέας σύµβολο για τον Κολοµβιανό λαό, 
Καµίλιο Τόρρες δολοφονείται στα Λατινοαµερικανικά βουνά σε µια σύγκρουση του 
στρατού µε τα µέλη του αντάρτικου «Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης» στον οποίο 
και ανήκε. Ο θάνατός του ξυπνάει τις συνειδήσεις πολλών. Οι Λατινοαµερικάνοι 
θεολόγοι, κληρικοί και λαϊκοί, αρχίζουν και εκδηλώνονται ανοικτά στο πλευρό των 
φτωχών και αδικηµένων. Το 1968 στο Μέντελιν της Κολοµβίας η Β΄ Σύνοδος των 
Επισκόπων της Λατινικής Αµερικής παίρνει θέση στηρίζοντας τους αγώνες για την 
απελευθέρωση των λαών και την επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.  
 
Το 1971 κυκλοφορεί του βιβλίο του Γκουσταύο Γκουτιέρες, καθηγητή Θεολογίας στο 
Καθολικό Πανεπιστήµιο της Λίµα στο Περού, µε τίτλο: «Θεολογία της 
Απελευθέρωσης». Το βιβλίο αυτό θεωρείται κλασικό για τη Θεολογία της 
Απελευθέρωσης. Στις σελίδες του ο συγγραφέας υπογραµµίζει πως η αµαρτία που 
ξεκινάει από τον ανθρώπινο εγωισµό πρέπει να «θεωρείται σαν ένα κοινωνικό, 
ιστορικό γεγονός, σαν απουσία αδελφοσύνης και αγάπης, στις σχέσεις ανάµεσα στους 
ανθρώπους, σαν ρήξη φιλίας µε το Θεό και µε τους άλλους ανθρώπους και από εκεί, 
µόνο, σαν εσωτερικό, προσωπικό ρήγµα. Η αµαρτία φανερώνεται στις καταπιεστικές 
δοµές, στην εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, στην υποδούλωση λαών, φυλών 
και κοινωνικών τάξεων. Αποτελεί τη θεµελιώδη αλλοτρίωση, τη ρίζα της αδικίας και 
της εκµετάλλευσης… Η αµαρτωλή κατάσταση απαιτεί µια ριζική απελευθέρωση, που 
µε τη σειρά της εµπεριέχει µια πολιτική απελευθέρωση. Αυτή η ριζική απελευθέρωση 
είναι το δώρο που µας προσφέρει ο Χριστός»⁵. «Με το θάνατό του και την ανάστασή 
του λυτρώνει τον άνθρωπο από την αµαρτία και όλες τις συνέπειές της» και συνεχίζει 
«ο χριστιανικός βίος είναι ένα Πάσχα (πέρασµα) µια µετάβαση από την αµαρτία στη 
χάρη, από το θάνατο στη ζωή, από την αδικία στη δικαιοσύνη, από το υπάνθρωπο στο 
ανθρώπινο»⁶. Η αµαρτία λοιπόν δεν είναι απλά εσωτερική υπόθεση, αλλά και 
κοινωνική κατάσταση. Ο άνθρωπος οφείλει να αγωνιστεί για την κοινωνική 
δικαιοσύνη και η πράξη του αυτή απελευθερωτική «είναι µια λυτρωτική διεργασία, 
αλλά όχι το άπαν της σωτηρίας»⁷. «Δίχως τα απελευθερωτικά γεγονότα δεν θα 
µπορούσε να υπάρξει εξάπλωση της Βασιλείας. Αλλά η διαδικασία της 
απελευθέρωσης δεν θα µπορούσε να αγγίξει τις βαθύτερες ρίζες της καταπίεσης και 
της εκµετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο, δίχως της έλευση της Βασιλείας που 
είναι πάνω απ’ όλα δωρεά… Το ιστορικό γεγονός είναι η εξάπλωση της Βασιλείας και 
είναι γεγονός σωτηρίας. Αλλά δεν είναι η έλευση της Βασιλείας, δεν είναι το όλον της 
σωτηρίας»⁸.  
 
Η Θεολογία της Απελευθέρωσης δεν αποτελεί µια νέα θρησκευτική ιδεολογία που θα  
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ήθελε να επιβάλλει κάποιο συγκεκριµένο πολιτικό πρόγραµµα. Δεν βρίσκεται εκτός 
Εκκλησίας όπως θα την ήθελαν πολλοί, ούτε προτείνει έναν καινούργιο Χριστιανισµό, 
απλά ψάχνει τον αληθινό Χριστιανισµό, αυτόν που χάθηκε και που οι εκπρόσωποί της 
αναγνωρίζουν τις ευθύνες της Καθολικής Εκκλησίας γι’ αυτό. Ο Χέλντερ Καµάρα 
έλεγε: «µας επιβάλλεται να ξεπεράσουµε το µαγικό και µοιρολατρικό Χριστιανισµό… 
Είναι ενδιαφέρον να προσπαθήσουµε να ζήσοµε και να κάνοµε να ζήσει, όχι ένας 
καινούργιος Χριστιανισµός –δεν υπάρχει πάρα ένας Χριστός και Αυτός µας αρκεί! 
Είναι ενδιαφέρον να προσπαθήσουµε να ζήσοµε και να κάνουµε να ζήσει ο αυθεντικός 
Χριστιανισµός που η ανθρώπινη αδυναµία µας, πολύ συχνά  έφθασε να  ξεχνά  και  να  
παραµορφώνει»⁹. Για τον J. B. Metz που έγραψε τον πρόλογο στη γερµανική έκδοση 
του κλασικού έργου του Γκουντιέρες η Θεολογία της Απελευθέρωσης είναι ένα 
σύµπτωµα. Αποτελεί δείγµα για το πώς η Λατινοαµερικάνικη Θεολογία, βιώνει τις 
ιστορικοκοινωνικές συνθήκες της ηπείρου της, τα κοινωνικά και πολιτικά βάσανα των 
λαών της και προσπαθεί να ενεργοποιήσει τη θεολογική της συνείδηση»¹⁰. Οι θεολόγοι 
της Απελευθέρωσης θεωρούν πως η κοινωνικοπολιτική τους προσφορά δεν είναι παρά 
η εφαρµογή του 25ου κεφαλαίου του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου στις συγκεκριµένες 
συνθήκες της Λατινικής Αµερικής. «Η κρίση του Θεού» έλεγε ο Καµίλο Τόρρες «για 
τους ανθρώπους στηρίζεται βασικά στην αποτελεσµατικότητα της αγάπης για τον 
πλησίον. Τη µέρα της κρίσης (Ματθ. 25, 31) αυτό που θα αποφασίσει για την τύχη µας 
για την αιωνιότητα, θα είναι το ψωµί, το πιοτό, το κρεβάτι και τα ρούχα, η πραγµατική 
υποδοχή που επιφυλάξαµε στους αδελφούς µας»¹¹.  
 
Στο πρόσωπο του αδελφού µας βρίσκεται πάντα ο Χριστός. Ο Χριστιανός οφείλει να 
αγωνιστεί χωρίς να σκέφτεται το οποιοδήποτε κόστος. Η Θεολογία της 
Απελευθέρωσης έχει στις τάξεις της πολλούς καλούς θεωρητικούς αλλά είναι κύρια 
θεολογία της πράξης, του αγώνα και του µαρτυρίου. Οι υποστηρικτές της είναι 
άνθρωποι της ελπίδας και της αληθινής πίστης, γι’ αυτό δεν υποχωρούν, αγωνίζονται 
µέχρι τέλος. «Γιατί φοβόµαστε την Πολιτική Αστυνοµία; Γιατί φοβόµαστε τον 
Βραζιλιάνικό Στρατό; Γιατί φοβόµαστε µήπως µας ονοµάσουν «ανατρεπτικούς»; Ας 
φοβόµαστε αυτό µάλιστα, να µην προδώσουµε το Ευαγγέλιο, να µην προδώσουµε την 
κοινωνική δικαιοσύνη, να µην προδώσουµε την δικαιοσύνη των αδελφών µας… Ο 
Χριστιανός που δεν αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη είναι µια µετριότητα, µια 
καρικατούρα της εικόνας του Θεού Δηµιουργού, της καλοσύνης του Πατέρα και της 
ευσπλαχνίας του Κυρίου»¹². Οι θεολόγοι της Απελευθέρωσης µας θυµίζουν την 
αυθεντική σχέση Χριστού – Ιστορίας, το θεολογικά αυτονόητο δηλαδή, ότι ο Χριστός 
κινείται µες στην Ιστορία και συναντιέται µε τα θύµατά της, όχι µε τούς θύτες, όπως 
θα άρεσε σε κάποιους. Όπως αναφέρει ο Κ. Μοσκώφ «ο Θεός είναι Αγάπη, ο Θεός 
είναι η Αγάπη. Και η Αγάπη…είναι µια πραγµατικότητα που αναπτύσσετε µέσα στο 
χρόνο»¹³. Ο Φράϊ Μπέττο, Βραζιλιάνος µοναχός που πλήρωσε µε χρόνια φυλάκιση τις 
χριστιανικές του πεποιθήσεις και τους αγώνες του στο πλευρό των φτωχών 
συµπατριωτών του γράφει στο συγκλονιστικό  βιβλίο  του  «Εκκλησία  των  Φυλακών»  
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«αν ο Θεός των χριστιανών απουσιάζει από την κίνηση της Ιστορίας που ζούµε, είναι 
γιατί οι χριστιανοί δεν συνάντησαν ακόµη το Θεό του Ιησού Χριστού»¹⁴. 
 
Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 
 
Όπως αναφέραµε νωρίτερα η Θεολογία της Απελευθέρωσης πολεµήθηκε από πολλούς 
(δικτατορικά καθεστώτα, αµερικανικές µυστικές υπηρεσίες κ.λπ.). Το χειρότερο όµως 
χτύπηµα δέχτηκε κατ’ επανάληψη από την ηγεσία του Βατικανού και από τους κατά 
τόπους τυφλούς υποστηρικτές και εκφραστές της πολιτικής του Πάπα. Έτσι πολλοί 
εκπρόσωποι της Θεολογίας της Απελευθέρωσης περιθωριοποιούνται, όπως ο 
Γκουσταύο Γκουτιέρες, τίθενται σε αργία, αναγκάζονται σε παραίτηση όπως ο Λ. 
Μποφ ή καθαιρούνται. Αρχή των δεινών για τη Θεολογία της Απελευθέρωσης 
αποτελεί η ανάρρηση του Βοϊτίλα στο θρόνο του Πάπα. Διάδοχος Του Ιωάννη - 
Παύλου ανθρώπου µε ανοικτούς ορίζοντες (θυµίζουµε πως έµεινε στον παπικό θρόνο 
µόνο για 33 ηµέρες και πέθανε ξαφνικά και ανεξήγητα), ο Βοϊτίλα ξεκίνησε την 
προσπάθεια κάθαρσης της Καθολικής Εκκλησίας από τα «µιάσµατα» της Λατινικής 
Αµερικής. Το 1983 κατά την επίσκεψή του στην Νικαράγουα ο Πάπας αντί να 
συγχαρεί τους τρεις ιερωµένους που συµµετείχαν στην επαναστατική κυβέρνηση της 
χώρας τους επιπλήττει δηµόσια. Στην Αϊτή όταν επιχειρήθηκε η ανατροπή της 
φιλολαϊκής κυβέρνησης του π. Αριστίντ (του ιερέα που κατόρθωσε να ανατρέψει το 
διδακτορικό καθεστώς της χώρας του) το Βατικανό θα είναι το µοναδικό κράτος που 
θα αναγνωρίσει τους πραξικοπηµατίες που θα τον διαδεχθούν. Το 1984 το Βατικανό 
έλαβε επίσηµα θέση απέναντι στην επαναστατική θεολογική διανόηση της Λατινικής 
Αµερικής καταφέρνοντας ένα ακόµη πλήγµα στους υποστηρικτές της. Μπορεί σήµερα 
οι θεολόγοι της Απελευθέρωσης να βρίσκονται στο περιθώριο, το έργο τους, οι θυσίες 
τους και το αίµα τους δεν πήγε χαµένο, «κυλάει, τυλίγει και φουσκώνει τα κύµατα του 
µέλλοντος»¹⁵.  
 
ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
 
Δεν επιλέξαµε τυχαία να παρουσιάσουµε τις απόψεις του Ολιβιέ Κλεµάν και του Ν. 
Νησιώτη. Πρόκειται όχι απλά για δυο µεγάλους θεολόγους της εποχής µας αλλά για 
ανθρώπους της διανόησης µε παγκόσµια αποδοχή. Κι οι δύο χωρίς να παραβλέπουν 
κάποιες υπερβολές ή ακόµα και ακρότητες ορισµένων εκπροσώπων της Θεολογίας της 
Απελευθέρωσης που µπορούν να οδηγήσουν σε εκκοσµίκευση της Εκκλησίας, την 
αξιολογούν θετικά. Ο Ολιβιέ Κλεµάν απαντώντας σε ερώτηση που του έγινε για το 
συγκεκριµένο ζήτηµα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, που οργανώθηκε από τη 
Χριστιανοσοσιαλιστική Σπουδαστική Κίνηση στη Θεολογική Σχολή Αθήνας µε θέµα: 
«Ορθοδοξία και Πολιτική» (14 Δεκέµβρη 1984) απάντησε: «Απ’ όσο ξέρω, στη 
θεολογία αυτή υπάρχουν τρία µεγάλα ρεύµατα. Το πρώτο ταυτίζει το Μαρξισµό µε το  
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Χριστιανισµό και υποστηρίζει πως κατά βάθος ο µόνος σοβαρός Χριστιανισµός είναι 
ο Μαρξισµός, ενώ τα υπόλοιπα δεν είναι παρά µυθολογία. Αυτή είναι η λεγόµενη 
«θεολογία του πολυβόλου, που, όσο κι αν είναι χρήσιµη µερικές φορές, δεν νοµίζω 
ότι πρέπει να είναι υπόδειγµα για µας. Το δεύτερο βάζει πάνω απ’ όλα τη µη βία, µία 
«µη βία» ενεργητική και δηµιουργική. Εκεί εντάσσεται και το γιγαντιαίο κίνηµα των 
«κοινοτήτων της βάσης» της Βραζιλίας. Με αφετηρία τη Θεία Ευχαριστία και την 
ευχαριστιακή κοινότητα οι άνθρωποι που βγαίνουν από κει είναι περήφανοι, ευγενείς, 
ικανοί να αναλάβουν τις πιο επικίνδυνες ευθύνες. Ξέρουν ότι αν, για παράδειγµα, 
συλληφθούν, η κοινότητα θα φροντίσει την οικογένειά τους. Μπορούν επίσης ν’ 
αναλάβουν την οργάνωση δραστηριοτήτων στα πλαίσια της «µη βίας», κατά το 
παράδειγµα του Γκάντι, του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, του Ντοµ Χέλντερ Καµάρα. Το 
τρίτο ρεύµα εστιάζεται στην ανάγκη επανεύρεσης της πολιτιστικής ταυτότητας των 
χωρών της λατινικής Αµερικής: ένα γοητευτικό µίγµα ισπανικών, πορτογαλικών, 
ινδιάνικων και αφρικανικών στοιχείων. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραµµίσω ότι οι 
οπαδοί των δυο τελευταίων ρευµάτων είναι άνθρωποι βαθειά πνευµατικοί που 
θεµελιώνουν τη δράση τους στην ασκητική ζωή. Παράλληλα, πιστεύουν ότι πρέπει να 
χρησιµοποιήσουν µερικά στοιχεία της µαρξιανής ανάλυσης χωρίς να γίνουν 
µαρξιστές. Πιστεύω ότι εδώ υπάρχουν πράγµατα ενδιαφέροντα, µε µερικές άλλωστε, 
ορθόδοξες επιρροές. Ένας αξιόλογος άνθρωπος όπως ο Σεγούνδο για παράδειγµα 
επηρεάστηκε πολύ από τον Μπερντιάγεφ, ενώ ο Ντοµίγκο Μπάρµπε που γνωρίζω 
πολύ καλά επηρεάστηκε από την ορθόδοξη τριαδική θεολογία, που εφαρµόζει στο 
κοινωνικό επίπεδο»¹⁶.  
 
Ο Ν. Νησιώτης κατά την οµιλία του στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας 
Ένωσης Θεολόγων υπεράσπισε τη Θεολογία της Απελευθέρωσης εκτιµώντας ότι «ο 
Λόγος του Θεού είναι νοητός µόνο ως ιστορική πραγµατικότητα, ενώ και αυτή 
διαφωτίζεται µε αυτόν»¹⁷. Δεν αµφιβάλει ότι υπάρχει κίνδυνος να µετατραπεί σε µια 
πολιτικοκοινωνική ιδεολογία, όµως θεωρεί υπερβολική και εκ του πονηρού την 
αντιΐδεολογική στάση ορισµένων¹⁸. Θεωρεί εντελώς φυσιολογική την επιλογή 
προτεραιότητας της οριζοντίου (κοινωνικοπολιτικής ιστορικής πραγµατικότητας) 
γραµµής έναντι της καθέτου (αποκαλυπτικής) που συµβαίνει στη Λατινική Αµερική 
λόγω των συνθηκών¹⁹ και τονίζει: «η πίστη δεν είναι ιδεολογικός, καταπιεστικός 
οδοστρωτήρας χωρίς την προϋπόθεση της αναλύσεως της συγκεκριµένης ιστορικής 
πραγµατικότητας και της άµεσης ανθρωπιστικής ανάγκης επί τόπου και σε µια 
συγκεκριµένη στιγµή»²⁰.  
 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
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Επισκόπων της Λατινικής Αµερικής.  
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6. Ό. π. σσ. 124-125.  
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11. Καµίλο Τόρρες, Ένας αντάρτης παπάς. Λαϊκή Ενότητα. Επανάσταση, Μνήµη, 
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15. Όσκαρ Ροµέρο, Ο ποιµένας µπροστά στα γεγονότα, Μήνυµα, Αθήνα 1985, σ. 5.  
16. Ολιβιέ Κλεµάν, Ορθοδοξία και Πολιτική, Μήνυµα, Αθήνα 1985, σσ. 36-37.   
17. «Η θρησκευτική παιδεία εν όψει των νεότερων κοινωνικών εξελίξεων», Πρακτικά 
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Πηγή: http://e-theologia.blogspot.com/2010/11/blog-post_4114.html 
 
 

Παράθεμα 15γ 
 

 
ΚΟΣΜΟΣ 14.10.2018 
 
Αγιοποιήθηκε ο δολοφονηθείς αρχιεπίσκοπος του Ελ Σαλβαδόρ, Οσκαρ Ρομέρο 
 
BBC 
 
Ο Πάπας Φραγκίσκος αγιοποίησε τον πρώην αρχιεπίσκοπο του Ελ Σαλβαδόρ, Όσκαρ 
Ρομέρο, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της 
λατινοαμερικάνικης χώρας, το 1980. 

http://e-theologia.blogspot.com/2010/11/blog-post_4114.html
https://www.kathimerini.gr/kosmos
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Κατά τη διάρκεια της σχετικής τελετής στο Βατικανό, ο Ποντίφικας εξήρε τον 
ρωμαιοκαθολικό κληρικό, που υποστήριξε με σθένος την επικράτηση της ειρήνης την 
περίοδο του εμφυλίου πολέμου, γιατί θυσίασε τη δική του ασφάλεια, «για να βρίσκεται 
κοντά στους φτωχούς και το ποίμνιο του». 
 
Η δολοφονία του ιερέα έλαβε χώρα ένα χρόνο μετά την έναρξη της εμφύλιας σύρραξης 
στη χώρα, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Συγκεκριμένα, ο Ρομέρο έπεσε 
νεκρός από τις σφαίρες ενόπλου, που εισέβαλε στην εκκλησία που πραγματοποιούσε 
τη λειτουργία. Παρότι οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας του δεν ήρθαν 
ποτέ αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, αυτή φαίνεται να ήταν έργο ενός ακροδεξιού 
«τάγματος θανάτου». 
 
Τρία χρόνια πριν, το 2015, είχε προηγηθεί η ανακήρυξη του σε Όσιο της Καθολικής 
Εκκλησίας από τον Πάπα Φραγκίσκο, η οποία τον έφερε ένα στάδιο πριν την 
αγιοποίηση. Με την ανακήρυξη του σε Άγιο ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα πολλών 
Χριστιανών της Λατινικής Αμερικής, που είδαν στο πρόσωπο του ένα σύμβολο και 
έναν μάρτυρα. Το βήμα αυτό καθυστέρησε για πολλά χρόνια, λόγω αντιδράσεων από 
συντηρητικούς κύκλους στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας, που θεωρούσαν ότι 
η δολοφονία του ήταν καθαρά πολιτική. Επίσης, εμπόδιο στην αγιοποίηση του 
στάθηκε και το γεγονός ότι θεωρούταν φίλα προσκείμενος στη Θεολογία της 
Απελευθέρωσης, ένα θεολογικό ρεύμα που θεωρούσε τους κοινωνικούς αγώνες κατά 
της ανισότητας και της αδικίας, προέκταση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Η 
τελετή αγιοποίησης του Όσκαρ Ρομέρο, καθώς και του στενού του φίλου του, Πάπα 
Παύλου ΣΤ', έλαβε χώρα στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, μπροστά σε 
ένα κοινό 60.000 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και πολλών αρχηγών κρατών, καθώς 
και 5.000 πιστών από το Ελ Σαλβαδόρ. 
 
Στην τελετή, ο Πάπας Φραγκίσκος φορούσε τη ματωμένη ζώνη που φορούσε ο Ρομέρο  
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την ημέρα της δολοφονίας του, καθώς και τα άμφια του Πάπα Παύλου ΣΤ'. Επίσης, 
χρησιμοποίησε το δισκοπότηρο του τελευταίου. 
 
Ποιος ήταν ο Όσκαρ Ρομέρο; 
 
Σύμφωνα με τους πιστούς της λατινοαμερικάνικης χώρας, η μεγάλη επιρροή του ιερέα 
στον λαό του Ελ Σαλβαδόρ απέρρεε από το γεγονός ότι στάθηκε απέναντι και στις δύο 
αντιμαχόμενες πλευρές της εμφύλιας σύγκρουσης, κυρίως όσον αφορά τις δράσεις 
τους που έπλητταν τον άμαχο πληθυσμό. 
 
Μία ημέρα πριν από τη δολοφονία του, στις 23 Μαρτίου του 1980, πραγματοποίησε 
την τελευταία του ομιλία, καταδικάζοντας δημόσια τα βασανιστήρια και τις 
παραστρατιωτικές ομάδες που χρησιμοποιούσε ο σαλβαδοριανός στρατός, για να 
καταπνίξει τη δράση των αριστερών ανταρτών και τις λαϊκές κινητοποιήσεις κατά του 
καθεστώτος. 
 
«Ο νόμος του Θεού, ο οποίος λέει ''ου φονεύσεις'', πρέπει να στέκεται μπροστά από 
οποιαδήποτε ανθρώπινη εντολή για δολοφονία. Ήρθε η ώρα να ανακτήσετε τη 
συνείδηση σας», τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, καλώντας την εθνοφυλακή, 
την αστυνομία και τον στρατό να δώσουν τέλος στις βίαιες μεθόδους τους. «Σας 
παρακαλώ, σας ικετεύω, σας διατάζω στο όνομα του Θεού: Σταματήστε την 
καταπίεση», είχε αναφέρει επίσης. 
 
O φόνος του σόκαρε τότε τη διεθνή κοινότητα, ενώ η κηδεία του μετατράπηκε σε μία 
γιγαντιαία λαϊκή κινητοποίηση, η οποία πνίγηκε στο αίμα από τα σώματα ασφαλείας 
και ένοπλους παρακρατικούς. Η δολοφονία του Ρομέρο και η «ματωμένη» κηδεία του 
συνέβαλαν σημαντικά στην κλιμάκωση της ήδη υπάρχουσας βίας στο Ελ Σαλβαδόρ, 
η οποία εξελίχθηκε σε έναν 12ετή εμφύλιο πόλεμο, που κόστισε τη ζωή σε 75.000 
ανθρώπους. Στον αντίποδα των υποστηρικτών του, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι στους 
κόλπους της σαλβαδοριανής άκρας δεξιάς, που τον χαρακτηρίζουν υποτιμητικά 
«αντάρτη με ράσο». 
 
Πηγή:.https://www.kathimerini.gr/989877/article/epikairothta/kosmos/agiopoih8hke-o-
dolofonh8eis-arxiepiskopos-toy-el-salvador-oskar-romero 
 
 

Παράθεμα 16 
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Ο Μαχάτμα (Μεγάλη Ψυχή) Γκάντι υπήρξε Ινδός πολιτικός, επαναστάτης ακτιβιστής 
και η ηγετική μορφή του εθνικού κινήματος για την ινδική ανεξαρτησία.  Ήταν 
επιπλέον εμπνευστής και πρωτεργάτης της αντίστασης χωρίς τη χρήση βίας και γι’ 
αυτό επηρέασε στο σύνολό του το διεθνές ειρηνευτικό κίνημα. Θεωρείται παγκόσμιο 
σύμβολο και ορόσημο της φιλοσοφικής διανόησης του 20ου αιώνα. 

https://www.kathimerini.gr/989877/article/epikairothta/kosmos/agiopoih8hke-o-dolofonh8eis-arxiepiskopos-toy-el-salvador-oskar-romero
https://www.kathimerini.gr/989877/article/epikairothta/kosmos/agiopoih8hke-o-dolofonh8eis-arxiepiskopos-toy-el-salvador-oskar-romero
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Μαχάτμα Γκάντι  
 

Γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1869, στο Πορμπαντάρ και δολοφονήθηκε στις 30 
Ιανουαρίου 1948, από φανατικό ινδουιστή, υποστηρικτή του διαμελισμού της χώρας. 
 
Το οικογενειακό του περιβάλλον ασπαζόταν τις απόψεις του τοπικού θρησκευτικού 
κινήματος το οποίο πρέσβευε τις αρχές του μη τραυματισμού οποιουδήποτε ζωντανού 
πλάσματος. Οι πιστοί δεν έτρωγαν κρέας και θεωρούσαν τη νηστεία ως μέθοδο 
αυτοκάθαρσης. Μετά το θάνατο του πατέρα του, το Νοέμβρη του 1885, ο Γκάντι 
μετέβη στο Λονδίνο προκειμένου να ακολουθήσει νομικές σπουδές. 
 
Η παραμονή του στο Λονδίνο επηρεάστηκε από την υπόσχεση, που είχε δώσει στη 
μητέρα του, ενώπιον του μοναχού Becharji της ομάδας Τζαΐν, να απέχει από την 
κρεοφαγία, την οινοπνευματοποσία και την ερωτική ελευθεριότητα. Επέμεινε στη 
χορτοφαγία και μάλιστα συμμετείχε στην Ένωση Χορτοφάγων του Λονδίνου η οποία 
επιπροσθέτως επικέντρωνε τις εργασίες της στη μελέτη της βουδιστικής και ινδικής 
βραχμανικής λογοτεχνίας. Ο Γκάντι μελέτησε θρησκευτικά έργα και πραγματείες, 
ακόμη και τη Βίβλο. Από κει και πέρα στη ζωή του κυριάρχησε ο σεβασμός για κάθε 
θρησκεία αλλά και για την προσωπική θρησκευτική επιλογή. 
 
Επέστρεψε στην Ινδία το 1891. Τελικώς δεν άσκησε παρά μόνο για ελάχιστο χρονικό 
διάστημα τη δικηγορία καθώς δεν είχε το θάρρος να αγορεύσει στα δικαστήρια και 
γρήγορα την εγκατέλειψε. Τότε του έγινε μια πρόταση από την εταιρεία  Dada  Abdulla 
& Co. να την αντιπροσωπεύσει σε μία δικαστική υπόθεση στη Νότια Αφρική. Ο 
Γκάντι   ενθουσιάστηκε   από  την  προσφορά  και  ξεκίνησε  για  την  Αφρική  τον  
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Απρίλιο του 1893. 
 
Αντιμέτωπος με το απαρτχάιντ 
 
Στη Νότιο Αφρική ήρθε αντιμέτωπος με το καθεστώς του απαρτχάιντ, τους φυλετικούς 
διαχωρισμούς που κατέληξαν και στη δική του εκδίωξη από αίθουσα των δικαστηρίων 
επειδή αρνήθηκε να βγάλει το παραδοσιακό του τουρμπάνι. Γρήγορα ο ίδιος 
αποφάσισε να κινητοποιηθεί πολιτικά ενάντια στο σκληρό καθεστώς και υπέρ των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρέμεινε στη Νότιο Αφρική για 20 χρόνια και βρέθηκε 
πολλές φορές στη φυλακή για τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες του. 
 
Κατά τη διάρκεια τους, επέμεινε στην άρνηση του για τη χρήση βίας και ο ίδιος έλεγε 
ότι είχε επηρεαστεί από τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Κατά τη διάρκεια του 
πολέμου των Μπόερς ο Γκάντι διηύθυνε μία μονάδα του Ερυθρού Σταυρού. Μετά τη 
λήξη του πολέμου συνέχισε τους αγώνες του για τα δικαιώματα των Ινδών μεταναστών 
και μάλιστα ίδρυσε και μια συνεταιριστική παροικία για Ινδούς. Το 1914 η κυβέρνηση 
της Νοτίου Αφρικής παραχώρησε αρκετά από αυτά που ζητούσε ο Γκάντι, όπως την 
αναγνώριση των ινδικών γάμων και την κατάργηση του κεφαλικού φόρου. Τον ίδιο 
χρόνο ο Γκάντι επέστρεψε στην Ινδία. 
 
Πίσω στην Ινδία 
 
Εκεί αποφάσισε να αγωνιστεί για το ζήτημα της επαγγελματικής μαθητείας όπου οι 
φτωχοί και αναλφάβητοι εργάτες εγκατέλειπαν την Ινδία για να δουλέψουν σε άλλες 
βρετανικές αποικίες. Επιστρατεύοντας και πάλι τη μέθοδο της παθητικής αντίστασης 
κινητοποίησε τον κόσμο και πίεσε την κυβέρνηση να ορίσει σύντομα ημερομηνία 
παύσης του συστήματος της επαγγελματικής μαθητείας. 
 
Ο αγώνας για την ανεξαρτησία των Ινδών 
 
Στην περίοδο του Μεσοπολέμου πρωταγωνίστησε και πάλι στον εθνικό αγώνα για την 
ανεξαρτησία των Ινδών. Το κίνημα σύντομα γιγαντώθηκε και η τακτική της παθητικής 
αντίστασης υιοθετήθηκε από εκατομμύρια Ινδών. Το 1919 το Βρετανικό Κοινοβούλιο 
μέσω της πράξης του Rowlatt, παραχώρησε στις αποικιακές δυνάμεις έκτακτες 
εξουσίες για την αντιμετώπιση του κινήματος. Αυτό έφερε περισσότερους οπαδούς. 
Ωστόσο, η διαδήλωση εναντίον της συγκεκριμένης πράξης που πραγματοποιήθηκε 
στην πόλη Αμριτσάρ κατέληξε σε ένα λουτρό αίματος και έμεινε γνωστή στην ιστορία 
ως η «σφαγή του Αμριτσάρ». Ο Γκάντι πιστός στις αρχές του όρισε την ημέρα εκείνη 
ως ημέρα νηστείας και προσευχής για τα θύματα. 
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Το 1920 ο Γκάντι προώθησε μία οργανωμένη εκστρατεία μη συνεργασίας. 
Παραιτήθηκαν οι Ινδοί κρατικοί αξιωματούχοι, οι πολίτες αρνούνταν τη συμμετοχή σε 
κρατικούς οργανισμούς και τα παιδιά αποχώρησαν από τα κρατικά σχολεία. Το 1930 
ίδρυσε μαζί με τους οπαδούς του το Κίνημα Πολιτικής Ανυπακοής. Αγωνίστηκε κατά 
της οικονομικής εξαθλίωσης των Ινδών και κατά των βρετανικών καρτέλ που είχαν 
επιβάλλει οι αποικιοκράτες. 
 
Επιπλέον αγωνίστηκε για την κατάργηση του συστήματος των καστών το οποίο 
καταπίεζε την ινδική κοινωνία. Το 1942 συγκρότησε ένα νέο κίνημα με στόχο την 
ανεξαρτησία της Ινδίας. Συνελήφθη και φυλακίστηκε για αρκετά χρόνια. Η 
ανεξαρτησία της Ινδίας έγινε πραγματικότητα το 1947. Ωστόσο, οι Βρετανοί είχαν ήδη 
διαμελίσει τη χώρα επικαλούμενοι την έκρηξη του μουσουλμανικού εθνικισμού. 
Όνειρο του Γκάντι, ωστόσο, ήταν μια ενιαία Ινδία στην οποία ινδουιστές και 
μουσουλμάνοι θα συνυπήρχαν ειρηνικά. 
 
Μπορείτε να διαβάσετε επιπλέον: 
 
«Γκάντι» του Λι Λιανγκ 
«Τρεις μήνες με τον Γκάντι» του Λάνζα Ντελ Βάστο 
«Η ζωή μου» του Μαχάτμα Γκάντι 
«Θρησκεία και αλήθεια, οικονομία και ηθική» του Μαχάτμα Γκάντι 
 
Πηγή:.https://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD-
%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%84%
CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9-%CE%BF-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF-
%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82  
 
 
 

Παράθεμα 17 
 

Ο Ρενέ Ζιράρ δεν μένει πια εδώ 
 

 
Λουκάς Καρνής, CNN Greece 
  
13:13 Κυριακή, 08 Νοεμβρίου 2015  
 

 
Video: René Girard (1923-2015)  
 
Πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών ο μεγάλος στοχαστής του 20ού αιώνα, ο 
Γάλλος φιλόσοφος και ακαδημαϊκός Ρενέ Ζιράρ. 

 

https://www.ianos.gr/gkanti-0140707.html
https://www.ianos.gr/treis-mines-me-ton-gkanti-0044825.html
https://www.ianos.gr/i-zoi-mou-0412331.html
https://www.ianos.gr/thriskeia-kai-alitheia-oikonomia-kai-ithiki-0044369.html
https://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://www.cnn.gr/profiles/loykas-karnis
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Καθηγητής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ από το 1981 και μέλος της Γαλλικής 
Ακαδημίας, αυτόν που οι κύκλοι του τον αποκαλούσαν “νέο Δαρβίνο των 
ανθρωπιστικών επιστημών”, καταπιάστηκε με τα πάντα. Λάτρεψε τη φιλοσοφία 
και τη θεολογία, τη λογοτεχνία, την ανθρωπολογία, την ιστορία και την ψυχολογία 
αλλά και άπειρες άλλες -ίες για να τις παντρέψει σε σκέψεις που είχαν ένα κίνητρο, 
να μας “διευρύνουν”. 
 
Αγαπημένος του διαδικτύου, καθώς τα social media αναπαράγουν αποφθέγματα 
του συχνά, επηρέασε τον Κούντερα αλλά και τόσους πολλούς άλλους εξετάζοντας 
πάντα το μυστήριο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Διαχρονικές όπως είναι πάντα 
οι σκέψεις από διαμάντι, ο Ζιράρ μίλησε στο έργο του για το μιμητισμό της 
επιθυμίας και για τη σημαντικότητα να υπάρχει πάντα ένα εξιλαστήριο θύμα, ένας 
ξένος. Γιος επιμελητής στο Μουσείο Calvet και στο Palais des Papes (όπου και 
γνώρισε με αφορμή μια έκθεση με έργα Πικάσο κα τον Έλληνα φιλόσοφο, κριτικό 
τέχνης, εκδότη και βαθιά επιδραστικό στην τέχνη του 20ου αιώνα Κριστιάν 
Ζερβός) γεννήθηκε στην Αβινιόν στις 25 Δεκεμβρίου 1923. Σπούδασε στην Ecole 
des Chartres αρχειονομία και παλαιογραφία αφιερώθηκε στην ακαδημαϊκή 
καριέρα με πεδίο του την Αμερική. 
 
Ακολουθεί απόδοση της συνέντευξης του στη “La Repubblica” το 2001 όπως την 
δημοσίευσε στις 23/12/2001 ο Θανάσης Γιαλκέτσης στην Ελεθεροτυπία. 
 
Ερ.: Καθηγητή Ζιράρ, τα ερευνητικά ενδιαφέροντά σας είναι πολλά και 
διαφορετικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει ένα νήμα που τα συνδέει. 
 
“Θα έλεγα ότι το νήμα αυτό είναι η αντίληψη που έχω για τις ανθρώπινες σχέσεις με 
βάση την επιθυμία και τη σύγκρουση. Άρχισα να εργάζομαι γύρω από αυτήν την ιδέα 
με τη λογοτεχνία. Και πίστεψα ότι βρήκα, πρώτα σε ορισμένα μυθιστορήματα, έπειτα 
στις ελληνικές τραγωδίες και τέλος στον Σέξπιρ, μια ταυτόσημη αντίληψη της 
σύγκρουσης”. 
 
Ερ.: Σε τι έγκειται αυτή η αντίληψη; 
 
“Στην αντιπαλότητα που ξεσπάει για το επίζηλο αντικείμενο. Εξηγούμαι: οι άνθρωποι 
επιθυμούν τα αντικείμενα που ανήκουν στους άλλους, όχι επειδή αυτά τα αντικείμενα 
τους αρέσουν, αλλά επειδή τα κατέχουν οι άλλοι”. 
 
Ερ.: Είναι ένας ορισμός που θέτει τους ανθρώπους σε μια κατάσταση υψηλού 
κινδύνου... 
 
“Πράγματι, και γι' αυτό μια κοινωνία πρέπει να αναζητάει κάποια αρχή που θα ενοποιεί 
και που θα επιλύει κατά κάποιον τρόπο τη σύγκρουση. Σε μιαν ορισμένη στιγμή, η 
κοινότητα παύει να διεξάγει τον πόλεμο και ενώνεται ενάντια σ' ένα και μοναδικό 
θύμα. Δεν έχει σημασία αν είναι αθώο ή ένοχο, σημασία έχει να είναι εξιλαστήριο 
θύμα”. 
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Ερ.: Είναι η θεωρία σας για τον “αποδιοπομπαίο τράγο”... 
 
”Γνωρίζουμε ότι, αν θέλουμε την ίδια γυναίκα, το ίδιο έδαφος, πρέπει να 
συγκρουστούμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να συγκρουόμαστε επ' 
άπειρον. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμμερίζονται επί μακρόν την επιθυμία για το 
ίδιο αντικείμενο. Αλλά μπορούν να έχουν από κοινού τον ίδιο αντίπαλο, τον ίδιο 
εχθρό”. 
 
Ερ.: -Η αντίληψή σας μου θυμίζει πολύ την ανάλυση που κάνει ο Χομπς για την 
κοινωνία.  
 
“Η δική μου αντίληψη μπορεί να οριστεί και ως χομπσιανή αντίληψη, με εξαίρεση ένα 
στοιχείο: ο Χομπς, περίεργα και παράδοξα, καταλήγει στο κοινωνικό συμβόλαιο, 
επειδή υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι πρώτα συγκρούονται και μόνον έπειτα κατανοούν 
ότι σε αυτόν το δρόμο δεν υπάρχει λύση. Είναι παράδοξο, αλλά τη στιγμή που οι 
άνθρωποι δεν θα 'πρεπε πλέον να πάψουν να πολεμούν, διαμορφώνεται το κοινωνικό 
συμβόλαιο. Το καινούριο στοιχείο της δικής μου θέσης -που εγώ την αποκαλώ 
μιμητική- έγκειται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι παύουν να διεξάγουν επειδή ενώνονται 
ενάντια σ' ένα θύμα που πρόκειται να δολοφονηθεί”. 
 
Ερ.: Εσείς υποστηρίζετε: ο φόνος είναι αυτός που δημιουργεί την κοινωνία. Δεν 
είναι η ειρήνη αυτή που προκαλεί την έξοδο από τη βία. Αλλά πού βασίζεται αυτή 
η παρατήρησή σας; 
 
“Η ισχύς της δικής μου θέσης συνδέεται με το γεγονός ότι μέσα από τη δομή των 
μύθων και των τελετών γίνεται αντιληπτή η μετάβαση από μια γενικευμένη σύγκρουση 
στη σύγκρουση ενάντια σε ένα και μοναδικό θύμα”. 
 
Ερ.: Σύμφωνοι, αλλά γιατί πίσω από το μύθο πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά η 
βία, η αταξία; 
 
“Ακριβώς, επειδή η επιθυμία είναι μιμητική”. 
 
Ερ.: -Τι εννοείτε λέγοντας μιμητική; 
 
“Εννοώ το γεγονός ότι οι άνθρωποι επιθυμούν συχνά το ίδιο πράγμα, όχι μόνο επειδή 
αυτό το πράγμα είναι σπάνιο ή δυσεύρετο, αλλά επειδή εκλαμβάνουν ως μοντέλο την 
επιθυμία του πλησίον τους. Αν αναζητήσουμε την πρώτη έκφραση της μιμητικής 
επιθυμίας, ξέρετε πού τη βρίσκουμε; Στην τελευταία  από  τις  'Δέκα Εντολές':  'Μην  
επιθυμήσεις τη γυναίκα των άλλων, το γάιδαρο του πλησίον σου, το βόδι του πλησίον 
σου, το σπίτι του πλησίον σου...'”. 
 
Ερ.: Δημοσιεύσατε πρόσφατα στη Γαλλία το βιβλίο σας «Είδα τον Σατανά να 
πέφτει σαν κεραυνός». Είναι μια έκφραση που δανειστήκατε από τα Ευαγγέλια; 
 
“Από το Ευαγγέλιο του Λουκά”. 
 
Ερ.: Στο βιβλίο σας αυτό μιλάτε για μια κρίση που πλήττει λίγο ώς πολύ όλες τις 
θρησκείες, μεγάλες και μικρές. Είναι σαν ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση... 
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“Το τέλος των θρησκειών είναι και τέλος ενός πολιτισμικού είδους”. 
 
Ερ.: Μα και ο μύθος είναι στο βάθος ένα πολιτισμικό είδος. Τι διαφορά υπάρχει 
ανάμεσα στο μύθο και στη θρησκεία; 
 
“Από τη δική μου σκοπιά υποστηρίζω ότι ο μύθος δεν αναγνωρίζει ποτέ την αθωότητα 
του θύματος. Το θύμα είναι πάντοτε ένοχο. Από δω προέρχεται και ο αποδιοπομπαίος 
τράγος. Ενώ στον εβραϊσμό και έπειτα στο χριστιανισμό το θύμα είναι πάντοτε αθώο”. 
 
Ερ.: Επομένως αυτές οι θρησκείες ανατρέπουν το μύθο. Στη Βίβλο ο Αβελ 
πεθαίνει από τα χέρια του Κάιν και ο Αβελ είναι αθώος. Σύμφωνα με το μύθο, ο 
Ρωμύλος σκοτώνει τον Ρώμο και ωστόσο ο Ρώμος είναι ένοχος. 
 
“Ακριβώς. Και όπως ο Αβελ έτσι και ο Χριστός είναι αθώος. Αν προχωρήσουμε αυτή 
τη συλλογιστική λίγο περισσότερο, θα δούμε ότι η Βίβλος και τα Ευαγγέλια είναι αυτά 
τα ίδια η αιτία της κρίσης, στο βαθμό που καταστρέφουν την πίστη μας στον 
αποδιοπομπαίο τράγο”. 
 
Ερ.: Δεν νομίζετε όμως ότι η κρίση των θρησκειών οφείλεται κυρίως στη μακρά 
διαδικασία της εκκοσμίκευσης; 
 
“Αναμφίβολα. Όλη η διαδικασία του εκσυγχρονισμού οδήγησε στην καταστροφή των 
θρησκειών της θυσίας και, επειδή ο χριστιανισμός θεωρήθηκε μια από αυτές τις 
θρησκείες, μετείχε σε αυτήν την παρακμή. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει ένας 
βαθύτερος χριστιανισμός που είναι σε θέση να εξηγήσει τι συμβαίνει στον πολιτισμό 
μας. Ο μόνος που το διέβλεψε ήταν ο Νίτσε”. 
 
Ερ.: Ο Νίτσε όμως ήταν σκληρός επικριτής του χριστιανισμού. 
 
“Ήταν όμως κι εκείνος που κατανόησε πρώτος ότι η διαφορά ανάμεσα στο μύθο και 
στη Βίβλο δεν είναι μόνο μια διαφορά ερμηνείας. Συλλαμβάνοντας αυτήν την απόλυτη 
διαφορά ανάμεσα σε παγανισμό και χριστιανισμό, ο Νίτσε μας λέει και ότι όλοι οι 
μύθοι βασίζονται στην ενοχή του θύματος. Ετσι αυτός αποκαλύπτει τον 
αποδιοπομπαίο τράγο”. 
 
Ερ.: Με ποια συνέπεια; 
 
“Η συνέπεια είναι ότι η κοινωνία δεν μπορεί πλέον να κλείνεται στον εαυτό της. Με 
την έλευση του χριστιανισμού μπαίνουμε σε μια ιστορία ανοιχτή και κατά κάποιον 
τρόπο περισσότερο επικίνδυνη. Επικίνδυνη στο βαθμό που μειώνεται η εγγύηση της 
θυσίας. Η εδραιωμένη τάξη βρίσκεται πάντοτε κοντά στο σημείο της έκρηξης”. 
 
Ερ.: Θεωρείτε ότι σήμερα το εξιλαστήριο θύμα μπορεί να ενοποιήσει αληθινά μια 
κοινότητα; 
 
“Σήμερα εμείς λέμε ότι αυτό δεν έχει νόημα. Εξάλλου, είναι δύσκολο να 
επανεδραιωθεί ένα νόημα που γεννιέται από ένα αρχαϊκό πλαίσιο...». 
 
Ερ.: -Πώς κρίνετε το ρόλο της θρησκείας στις τωρινές συγκρούσεις; 
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“Ξέρετε, όταν κάποιος μου μιλάει για την ευθύνη των θρησκειών στους πολέμους, εγώ 
αναφέρω τον Μοντέν, ο οποίος έζησε στην περίοδο του πιο μεγάλου θρησκευτικού 
πολέμου που γνώρισε ποτέ η Γαλλία. Ελεγε ο Μοντέν: “αν δοκιμάσετε να συνενώσετε 
όλους εκείνους που πολεμούν τόσο για την καθολική θρησκεία όσο και για τη 
μεταρρύθμιση, δεν θα κατορθώσετε να σχηματίσετε ένα λόχο στρατιωτών, δηλαδή μια 
ομάδα αποτελούμενη από καμιά δεκαπενταριά ανθρώπους”. 
 
Ερ.:-Καθηγητή Ζιράρ, πώς συνυπάρχει η προσχώρησή σας στο χριστιανισμό με 
την κρίση του χριστιανισμού και με την ιδέα ότι μπορεί ακόμη να είναι μια 
απάντηση στον γενικευμένο πεσιμισμό που πλήττει τις κοινωνίες μας;  
 
“Ο χριστιανισμός μας δίδαξε ότι η ιστορία έχει ένα νόημα και σε ένα βαθύτερο επίπεδο 
μας δίδαξε ότι οι αντιπαλότητες μπορούν να επιλυθούν έξω από τους μηχανισμούς της 
θυσίας. Το να διασώσουμε αυτό το μήνυμα είναι η μόνη επαναστατική πράξη γι' αυτή 
τη νέα χιλιετία”. 
 
Μέρος της βιβλιογραφίας του κυκλοφορεί στα Ελληνικά. 
 
Πηγή:  https://www.cnn.gr/style/politismos/story/5077/o-rene-zirar-den-menei-
pia-edo 
 

Παράθεμα 18 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ 
 
Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ 

 
O γερμανός συνθέτης Γ. Σ. 
Μπαχ θεωρείται από τις 
κορυφαίες φυσιογνωμίες της 
μουσικής. Πάνω στο έργο του, 
στηρίζεται το οικοδόμημα της 
Δυτικής Μουσικής. 

 

O γερμανός συνθέτης Γιόχαν 
Σεμπάστιαν Μπαχ θεωρείται 
μία από τις κορυφαίες 
φυσιογνωμίες     στην    ιστορία  Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ 

https://www.cnn.gr/style/politismos/story/5077/o-rene-zirar-den-menei-pia-edo
https://www.cnn.gr/style/politismos/story/5077/o-rene-zirar-den-menei-pia-edo
https://www.sansimera.gr/biographies
https://www.sansimera.gr/biographies/categories/mousiki-xoros
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της μουσικής, καθώς αναγνωρίζεται σ’ αυτόν ότι τελειοποίησε την πολυφωνία και 
καθιέρωσε ουσιαστικά το τονικό σύστημα, πάνω  στο οποίο στηρίζεται το οικοδόμημα 
της λεγόμενης Δυτικής Μουσικής. Στην εποχή του θαυμαζόταν ως ένας εξέχων 
οργανίστας, τσεμπαλίστας και κατασκευαστής οργάνων, όχι όμως ως συνθέτης, καθότι 
εθεωρείτο παρωχημένος. Η αναγνώρισή του άρχισε μετά το 1800 πρώτα στην πατρίδα 
του και μετά σ’ όλο τον κόσμο. Ο Μπαχ είναι δημιουργός μεγαλόπνοων έργων 
εκκλησιαστικής και κοσμικής μουσικής, όπως η «Λειτουργία σε σι ελάσσονα», «Τα 
κατά Ματθαίον Πάθη», «Τα κατά Ιωάννην Πάθη», το «Ορατόριο των 
Χριστουγέννων», «Το καλώς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο», «Η τέχνη της 
φούγκας», «Παραλλαγές Γκόλντνμπεργκ» και «Βρανδεμβούργια Κοντσέρτα». 
Υπήρξε πολύ μορφωμένος και καλλιεργημένος και ως χαρακτήρας ακέραιος και 
τίμιος, αλλά καθόλου φιλόδοξος, ήταν δε ένας συνειδητός οικογενειάρχης - έκανε 20 
παιδιά! 
 
Ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1685 στο Άιζεναχ του 
Δουκάτου του Ζάξε-Άιζεναχ (σήμερα στο γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο της 
Θουριγγίας). Ήταν ο μικρότερος από τα οκτώ παιδιά του βιολιστή Γιόχαν Αμπρόζιους 
Μπαχ, που ήταν και ο πρώτος του δάσκαλος στη μουσική και της Μαρίας Ελισαβέτας. 
Μετά τον θάνατο και των δυο γονιών του, την κηδεμονία του ανέλαβε σε ηλικία 10 
ετών, ο μεγαλύτερος αδελφός του Γιόχαν Κρίστοφ που εργαζόταν ως μουσικός στην 
πόλη Όρντρουφ. 
 
Ο αδελφός του τού δίδαξε όργανο και τσέμπαλο και ο πρωτοψάλτης Χέρντερ 
θεωρητικά και σύνθεση. Ο Γιόχαν Σεμπάστιαν ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του 
με μεγάλες επιδόσεις, ψάλλοντας παράλληλα στην εκκλησία του Όρντρουφ έως το 
1700, οπότε άρχισε να εργάζεται με συμβόλαιο στο Ναό του Αγίου Μιχαήλ στο 
Λίνεμπουργκ. Έχοντας ήδη διακριθεί για τις φωνητικές του ικανότητες, συνέχισε να 
σπουδάζει σύνθεση με τον οργανίστα της εκκλησίας. 
 
Το 1703 ανέλαβε τη θέση του οργανίστα σε μια νεόκτιστη εκκλησία, τον Άγιο 
Βονιφάτιο στο Άρνστατ, έπειτα από πρόσκληση που τού έγινε για τη δοκιμή του 
καινούργιου οργάνου και μια συναυλία που προκάλεσε θαυμασμό. Εκεί παρουσίασε 
την πρώτη του καντάτα και σήμερα ο ναός αυτός αποκαλείται «Η εκκλησία του Μπαχ. 
Το 1707 παντρεύτηκε τη δεύτερη ξαδέρφη του, Μαρία Μπάμπαρα Μπαχ, αφού πρώτα 
κληρονόμησε ένα θείο του. 
 
Παρ’ όλο που διακρίθηκε σημαντικά ως οργανίστας και γενικά η θητεία του στο 
Άρνστατ ήταν πολύ επιτυχημένη, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με τους εργοδότες 
τους, γεγονός που τον οδήγησε σε παραίτηση. Έτσι, ανέλαβε την θέση του οργανίστα 
στο Ναό του Αγίου Βλασίου της πόλης Μιλχάουζεν όπου και συνέχισε να γράφει και 
παρουσιάζει τις τέσσερις επόμενες καντάτες του. Οι επεμβάσεις στο μουσικό του έργο 
από της εκκλησιαστικές αρχές της πόλης, έγιναν για άλλη μια φορά αιτία παραίτησης. 

https://www.sansimera.gr/almanac/2103
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Το 1708 άρχισε να υπηρετεί στην Αυλή της Βαϊμάρης, αναλαμβάνοντας διάφορα 
καθήκοντα και γράφοντας πολλά σημαντικά έργα. Μετά την προαγωγή του σε 
εξάρχοντα (konzertmeister) είχε την υποχρέωση  να  γράφει  και  να  παρουσιάζει  στην 
Αυλή μια καντάτα το μήνα. Τον πρώτο καιρό ο Μπαχ επιδιδόταν με πάθος στα νέα του 
καθήκοντα, μέχρις ότου οι σχέσεις του διαταράχτηκαν με την Αυλή. Η φυλάκισή του 
για ένα μήνα το Νοέμβριο του 1717, επειδή τόλμησε να αψηφήσει απόφαση του 
τοπικού ηγεμόνα, διέρρηξε οριστικά τις σχέσεις του με την Αυλή της Βαϊμάρης. 
 
Μετά την αποφυλάκισή του, άρχισε να εργάζεται για λογαριασμό του φιλόμουσου 
πρίγκιπα Λεοπόλδου του Άνχαλτ-Κέτεν. Στο Κέτεν, ο Μπαχ διηύθυνε τη χορωδία και 
την ορχήστρα στην οποία συμμετείχε και ο Λεοπόλδος ως εκτελεστής βιόλας ντα 
γκάμπα. Το διάστημα 1717-1723 υπήρξε εξαιρετικά παραγωγικό για το συνθέτη, αφού 
έγραψε σχεδόν όλα του τα μεγάλα έργα, κοντσέρτα, σονάτες και το πρώτο μέρος του 
«Καλώς συγκερασμένου κλειδοκύμβαλου». Το 1720, πέθανε απρόσμενα η σύζυγός 
του και τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκε την Άννα Μαγκταλένα Βίλκε, κόρη μουσικού. 
Δεν άργησε όμως να ξαναβρεθεί αντιμέτωπος με προβλήματα, που αυτή τη φορά 
αφορούσαν στην εκπαίδευση των παιδιών του. 
 
Έτσι, για άλλη μια φορά άλλαξε εστία, καταλήγοντας στη Λειψία στη θέση του 
κάντορα (διευθυντή εκκλησιαστικής χορωδίας) του Ναού του Αγίου Θωμά, την οποία 
κατείχε όσο ζούσε ο συνθέτης Γιόχαν Κούναου και είχε αρνηθεί ένας άλλος συνθέτης 
ο γνωστός σήμερα Γκέοργκ Φίλιπ Τέλεμαν. Η θέση αυτή, που ήταν και η τελευταία 
που ανέλαβε ο Μπαχ, ήταν κάτι παραπάνω από εξοντωτική. Ανάμεσα στις άλλες 
υποχρεώσεις του έπρεπε να μη γράφει μουσική για θέατρο, να δίνει μουσική εκτός από 
τον Άγιο Θωμά και στο Ναό του Αγίου Νικολάου τις Κυριακές και τις γιορτές, καθώς 
και σε όποια άλλη περίσταση του ζητηθεί, να διδάσκει στη σχολή του Αγίου Θωμά 
κ.ά. 
 
Οι παρουσίες του και η γενικότερη συμπεριφορά του ελέγχονταν από την τοπική Αρχή 
και οι έριδες και οι τριβές των εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή έφερναν πολύ συχνά 
σε αντιπαράθεση το συνθέτη και το συμβούλιο της πόλης. Ωστόσο, ο Μπαχ 
ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του, παράγοντας εξαιρετικά μεγάλο όγκο έργου με 
αξιοσημείωτη σπουδαιότητα. 
 
Η όραση του όμως γινόταν ολοένα και ασθενέστερη, ενώ χάθηκε οριστικά ύστερα από 
δυο αποτυχημένες εγχειρήσεις που τού έκανε ένας πλανόδιος άγγλος κομπογιαννίτης 
ονόματι Τζον Τέιλορ. Έτσι, ο ήδη πολύ ταλαιπωρημένος Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, 
έπειτα από μετεγχειρητικές επιπλοκές και κακή περίθαλψη, πέθανε στις 28 
Ιουλίου 1750, σε ηλικία 65 ετών, αφήνοντας πίσω του έντεκα απογόνους (εννέα από 
τα 20 παιδιά του πέθαναν σε μικρή ηλικία), πέντε εκ των οποίων έγιναν μουσικοί. 
 
Πηγή: https://www.sansimera.gr/biographies/1979 
© SanSimera.gr 

https://www.sansimera.gr/almanac/2807
https://www.sansimera.gr/almanac/2807
https://www.sansimera.gr/biographies/1979
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Παράθεμα 19 
 

Ένορκος 
 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 

Ένορκος είναι ο απλός 
πολίτης ο οποίος συμ-
μετέχει σε δικαστήριο 
ως λαϊκός δικαστής. Το 
δικαστήριο, στο οποίο 
συμμετέχουν ένορκοι, 
ονομάζεται ορκωτό δι-
καστήριο. Αν η 
απόφαση λαμβάνεται 
μόνο από ενόρκους, το 
δικαστήριο ονομάζεται 
αμιγές, ενώ αν η 
απόφαση λαμβάνεται 

από κοινού από δικαστές και ενόρκους, ονομάζεται μικτό. Στα αμιγή ορκωτά 
δικαστήρια ο επαγγελματίας δικαστής απλώς προεδρεύει και διευθύνει τη συνεδρίαση, 
δίνει οδηγίες στους ενόρκους και ενδεχομένως αποφασίζει για δικονομικά ζητήματα 
(ζητήματα διαδικασίας)  
 
Πίνακας περιεχομένων 
 
1.Πλεονεκτήματα θεσμού ενόρκων 
2.Μειονεκτήματα θεσμού ενόρκων 
3.Ιστορία του θεσμού των ενόρκων 
3.1.Αρχαία Ελλάδα 
3.2.Ισλάμ 
3.3.Αγγλία 
3.4.Γαλλική Επανάσταση 
4.Αρμοδιότητες ενόρκων 
5.Στην Ελλάδα 
5.1.Ιστορία στην Ελλάδα 
5.2.Ετήσιοι γενικοί κατάλογοι ενόρκων 
5.2.1.Κατάρτιση ετησίου καταλόγου 
5.2.2.Ενστάσεις κατά του καταλόγου 
5.3.Κατάλογοι ενόρκων για κάθε μηνιαία σύνοδο των μικτών ορκωτών δικαστηρίων 
& εφετείων 
5.3.1.Κατάρτιση καταλόγου για κάθε μηνιαία σύνοδο 
5.3.2.Κλήτευση και δηλώσεις των ενόρκων που κληρώθηκαν για κάθε μηνιαία σύνοδο 
5.3.3.Διαγραφή και αντικατάσταση των ενόρκων που κληρώθηκαν 
5.4.Ποινές λιπενόρκων – νόμιμοι λόγοι απουσίας 
5.5.Κλήρωση ενόρκων για να συζητηθεί η κάθε υπόθεση 
5.6.Εξαίρεση ενόρκων 

The Jury, ένας πίνακας του 1861 που απεικονίζει 
Βρετανούς ενόρκους. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Πλεονεκτήματα_θεσμού_ενόρκων
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Μειονεκτήματα_θεσμού_ενόρκων
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Ιστορία_του_θεσμού_των_ενόρκων
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Αρχαία_Ελλάδα
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Ισλάμ
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Αγγλία
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Γαλλική_Επανάσταση
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Αρμοδιότητες_ενόρκων
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Στην_Ελλάδα
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Ιστορία_στην_Ελλάδα
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Ετήσιοι_γενικοί_κατάλογοι_ενόρκων
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Κατάρτιση_ετησίου_καταλόγου
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Ενστάσεις_κατά_του_καταλόγου
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Κατάλογοι_ενόρκων_για_κάθε_μηνιαία_σύνοδο_των_μικτών_ορκωτών_δικαστηρίων_&_εφετείων
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Κατάλογοι_ενόρκων_για_κάθε_μηνιαία_σύνοδο_των_μικτών_ορκωτών_δικαστηρίων_&_εφετείων
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Κατάρτιση_καταλόγου_για_κάθε_μηνιαία_σύνοδο
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Κλήτευση_και_δηλώσεις_των_ενόρκων_που_κληρώθηκαν_για_κάθε_μηνιαία_σύνοδο
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Διαγραφή_και_αντικατάσταση_των_ενόρκων_που_κληρώθηκαν
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Ποινές_λιπενόρκων_–_νόμιμοι_λόγοι_απουσίας
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Κλήρωση_ενόρκων_για_να_συζητηθεί_η_κάθε_υπόθεση
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Εξαίρεση_ενόρκων
https://el.wikipedia.org/wiki/1861
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5.7.Όρκος ενόρκων 
5.8.Δικαιώματα ενόρκων 
5.9.Νόμιμα προσόντα ενόρκων 
5.10.Κωλύματα των ενόρκων 
5.11.Προσωρινή ανικανότητα 
6.Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
7.Παραπομπές 
 
8.Βιβλιογραφία 
 
Πλεονεκτήματα θεσμού ενόρκων [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Η συμμετοχή λαϊκών δικαστών στην απονομή της δικαιοσύνης έχει πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα. Βασικά πλεονεκτήματα είναι τα εξής:  
 
Οι ένορκοι θεωρείται ότι εκφράζουν το «κοινό περί δικαίου αίσθημα». Δεν 
προέρχονται από συγκεκριμένη κοινωνική τάξη με συγκεκριμένες καταβολές και 
κοινωνικές ιδέες, όπως ενδεχομένως οι δικαστές, αλλά αποτελούν αντιπροσωπευτικό 
δείγμα του συνόλου της κοινωνίας. 
 
Δεν είναι επιρρεπείς σε σκλήρυνση και επαγγελματική διαστροφή, ενώ δίνουν 
περισσότερη προσοχή στη δίκη, επειδή γι' αυτούς η δίκη είναι μοναδικό γεγονός. Σε 
αντίθεση με τους επαγγελματίες δικαστές, που δικάζουν καθημερινά πολλές 
υποθέσεις, οι ένορκοι που προέρχονται από κλήρωση θα κληρωθούν να δικάσουν 
στατιστικά ελάχιστες φορές στη ζωή τους. Έτσι θα δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην 
υπόθεση που θα δικάσουν και η δίκη δεν θα είναι γι' αυτούς ρουτίνα, ενώ παράλληλα 
θα αντιμετωπίσουν τους διαδίκους με μεγαλύτερη επιείκεια. 
 
Έχουν τη μέγιστη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η δικαστική εξουσία, όπως όλες οι 
εξουσίες σε μια δημοκρατία, προέρχεται από τον λαό και ασκείται στο όνομά του. Με 
τον θεσμό των ενόρκων ο λαός συμμετέχει ενεργά στην απονομή της δικαιοσύνης και 
ασκεί ο ίδιος τη δικαστική εξουσία. 
 
Ειδικά σε ποινικές δίκες η καταδίκη του κατηγορουμένου από ενόρκους τού δείχνει 
ότι η πράξη του δεν αποδοκιμάζεται μόνο από τακτικούς δικαστές, από ανθρώπους 
δηλαδή που «έχουν ως επάγγελμά τους την αποδοκιμασία  και  την  τιμωρία»,  αλλά  και 
από απλούς καθημερινούς συνανθρώπους του σαν κι αυτόν[1]. 
 
Μειονεκτήματα θεσμού ενόρκων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Ως μειονεκτήματα του θεσμού των ενόρκων προβάλλονται κυρίως τα εξής:  
 
Οι ένορκοι δεν  έχουν  ειδική  νομική  κατάρτιση  και  ενδέχεται  να  μην  μπορούν  να  

https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Όρκος_ενόρκων
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Δικαιώματα_ενόρκων
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Νόμιμα_προσόντα_ενόρκων
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Κωλύματα_των_ενόρκων
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Προσωρινή_ανικανότητα
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Στις_Ηνωμένες_Πολιτείες_της_Αμερικής
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Παραπομπές
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#Βιβλιογραφία
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&veaction=edit&section=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&section=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&veaction=edit&section=2
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&section=2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
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αποδώσουν δικαιοσύνη ή να ερμηνεύσουν το δίκαιο σε δύσκολες υποθέσεις. Συνήθως 
οι αποφάσεις των αμιγών ορκωτών δικαστηρίων δεν συνοδεύονται από αιτιολογία 
(ανάλυση των λόγων που οδήγησαν τον δικαστή στη λήψη της συγκεκριμένης 
απόφασης) και αυτό μειώνει το κύρος τους αλλά και τη χρησιμότητά τους ως 
νομολογία σε μελλοντικές όμοιες περιπτώσεις. 
 
Οι ένορκοι μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς σε συναισθηματικές ή άλλου είδους πιέσεις 
από τους παράγοντες της δίκης από ό,τι οι επαγγελματίες δικαστές. 
 
Είναι δύσκολη η θεσμοθέτηση δυνατότητας έφεσης (δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας) 
κατά αποφάσεων ενόρκων. Ενώ για τις αποφάσεις που εκδίδουν επαγγελματίες 
δικαστές προβλέπεται συνήθως δυνατότητα επανάκρισης της υπόθεσης από 
αρχαιότερους και εμπειρότερους δικαστές, στην περίπτωση των ενόρκων κάτι τέτοιο 
δεν είναι δυνατόν, καθώς εξ ορισμού δεν υπάρχουν «εμπειρότεροι» ή αρχαιότεροι 
ένορκοι. Έτσι οι διάδικοι στερούνται στα αμιγή ορκωτά δικαστήρια το δικαίωμα να 
δικαστούν ξανά από ανώτερο δικαστήριο. 
 
Ιστορία του θεσμού των ενόρκων [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Αρχαία Ελλάδα [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Η Αρχαία Ελλάδα, μαζί με την πόλη κράτος της Αθήνας, είχε ενόρκους από το 500 
π.Χ. που ψήφιζαν με μυστική ψήφο, και είχαν και το δικαίωμα να αναιρούν 
αντισυνταγματικούς νόμους.[2]  
 
Ισλάμ [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Οι Λαφίφ (Lafif) της σχολής Μαλίκι (Maliki) του Ισλαμικού νόμου Σαρία και της 
Ισλαμικής δικαιοσύνης Fiqh, που υπήρχε από τον 8ο με 11ο αιώνα στην Χρυσή Εποχή 
του Ισλάμ, είχαν ομοιότητες με τους Άγγλους ενόρκους που εμφανίστηκαν 
μετέπειτα.[3][4]  
 
Αγγλία [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Ο μοντέρνος θεσμός του ενόρκου εμφανίστηκε στην Αγγλία το 1166.[5].  
 
Γαλλική Επανάσταση [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Ο θεσμός των ενόρκων στη σύγχρονή του μορφή προέρχεται κυρίως από τη Γαλλική 
Επανάσταση του 1789 και ήταν απόρροια της δυσπιστίας του λαού προς τους 
επαγγελματίες   δικαστές,   οι   οποίοι   ήταν   υπάλληλοι   του   μονάρχη[6].    Θεωρήθηκε  
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δημοκρατική κατάκτηση και προστασία από την αυθαιρεσία οι πολίτες να δικάζονται 
από συμπολίτες τους και όχι από κρατικούς υπαλλήλους.  
 
Αρμοδιότητες ενόρκων [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Αν και συνήθως ανά τον κόσμο οι ένορκοι συμμετέχουν κυρίως σε ποινικά δικαστήρια, 
σε ορισμένες όμως χώρες όπως οι ΗΠΑ οι ένορκοι δικάζουν και αστικές υποθέσεις.  
 
Στην Ελλάδα [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Ιστορία στην Ελλάδα [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πλέον αμιγή ορκωτά δικαστήρια. Ως το 1967 αμιγές 
δικαστήριο ήταν το Κακουργοδικείο. Σήμερα ένορκοι συμμετέχουν μόνο στα δύο 
μικτά ποινικά δικαστήρια, δηλαδή αυτά στα οποία η σύνθεση του δικάζοντος 
δικαστηρίου αποτελεί από επαγγελματίες δικαστές και απλούς πολίτες, ήτοι είτε στο 
μικτό ορκωτό δικαστήριο ή στο μικτό ορκωτό εφετείο. Τα δικαστήρια αυτά δικάζουν 
μόνο τα σοβαρότερα εγκλήματα, τα κακουργήματα και αποτελούνται από τρεις 
δικαστές και τέσσερις ενόρκους, οι οποίοι αποφασίζουν από κοινού. Οι ένορκοι που 
θα δικάσουν κάθε υπόθεση προκύπτουν κατόπιν 2 κληρώσεων, μεταξύ των ατόμων 
που συμπεριλαμβάνονται σε κατάλογο ενόρκων που συντάσσεται κατ'έτος για κάθε 
μικτό ορκωτό δικαστήριο ή μικτό ορκωτό εφετείο.  
 
Ετήσιοι γενικοί κατάλογοι ενόρκων [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Κατάρτιση ετησίου καταλόγου [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Το συμβούλιο πλημμελειοδικών κατόπιν γνώμης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
καταρτίζει κάθε έτος έως την 20ή Απριλίου, ετήσιο κατάλογο ενόρκων για το μικτό 
ορκωτό δικαστήριο. Το ίδιο πράττει και το συμβούλιο εφετών για το μικτό ορκωτό 
εφετείο κατόπιν γνώμης του εισαγγελέα Εφετών. Κατά τη σύνταξη των καταλόγων 
προτιμούνται πάντοτε εκείνοι που παρέχουν τις εγγυήσεις χρηστότητας, αμεροληψίας, 
ανεξαρτησίας γνώμης και κοινωνικής πείρας, καθώς επίσης και όσοι έχουν μόρφωση 
ανώτερη από εκείνη που απαιτεί ο νόμος για κάθε κατάλογο ενόρκων. Ο κατάλογος 
αποτελείται, όσο είναι δυνατό, από ίσο αριθμό ονομάτων αντρών και γυναικών. 
Περιέχει συνολικά: α) για την Αθήνα έως 1.200, όχι όμως λιγότερα από 800 ονόματα˙ 
β) για τη Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Πάτρα έως 1.000, όχι όμως λιγότερα από 600 
ονόματα και γ) για τις υπόλοιπες πόλεις έως 750, όχι όμως λιγότερα από 150 ονόματα.  
 
Ενστάσεις κατά του καταλόγου [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Έως  το  τέλος   Μαΐου   κάθε   έτους   ο   εισαγγελέας,   όσοι   συμπεριλήφθηκαν   στον  
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κατάλογο, αλλά και κάθε πολίτης μπορούν να υποβάλλουν στο αρμόδιο συμβούλιο 
αιτήσεις για να εγγραφούν ένορκοι εκείνοι που έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος 
ή αντίθετα να καταθέσουν ενστάσεις για να διαγραφούν όσοι δεν έχουν ή έχασαν τα 
προσόντα αυτά ή υπάγονται σε κάποιαν από τις περιπτώσεις κωλύματος ή ισόβιας ή 
προσωρινής ανικανότητας που αναφέρει ο νόμος ή όσοι έχουν άγνωστη διαμονή ή 
είναι ανύπαρκτα πρόσωπα ή έχουν πεθάνει. Οι αιτήσεις ή ενστάσεις υποβάλλονται 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου ο εισαγγελέας 
υποβάλλει στο αρμόδιο συμβούλιο τις αιτήσεις και τις ενστάσεις μαζί με τις προτάσεις 
του. Μέσα στον ίδιο μήνα το συμβούλιο αποφαίνεται για τις αιτήσεις και τις ενστάσεις 
με απόφασή του και εγγράφει αυτούς που πρέπει να εγγραφούν, διαγράφει αυτούς που 
πρέπει να διαγραφούν και κηρύσσει τον κατάλογο οριστικό, ο οποίος κατάλογος ισχύει 
για το αμέσως επόμενο δικαστικό έτος από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταρτιστεί ή δεν κηρυχθεί οριστικός ο ετήσιος γενικός 
κατάλογος, ισχύει ο οριστικός κατάλογος του προηγούμενου δικαστικού έτους.  
 
Κατάλογοι ενόρκων για κάθε μηνιαία σύνοδο των μικτών ορκωτών δικαστηρίων 
& εφετείων [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Κατάρτιση καταλόγου για κάθε μηνιαία σύνοδο [Επεξεργασία | επεξεργασία 
κώδικα] 
 
Κάθε μήνα, 15 ημέρες πριν αρχίσει η μηνιαία σύνοδος του μικτού ορκωτού 
δικαστηρίου ή εφετείου το οικείο συμβούλιο, αφού ακούσει τον εισαγγελέα, με 
απόφασή του εκλέγει γι' αυτή τη σύνοδο από τον ετήσιο γενικό κατάλογο: α) στην 
Αθήνα 100 ενόρκους, β) στη Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Πάτρα από 80 ενόρκους και 
γ) στις υπόλοιπες πόλεις από 60 ενόρκους. Αφού γίνει η πρώτη αυτή εκλογή, την ίδια 
ημέρα, γίνεται και δεύτερη κλήρωση για τη σύνταξη του οριστικού καταλόγου των 
ενόρκων κάθε συνόδου. Τη δεύτερη αυτή κλήρωση διεξάγει παρουσία του εισαγγελέα 
το κατά τόπο αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο που κληρώνει: α) για το μικτό 
ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, 40 ενόρκους, β) για το μικτό ορκωτό δικαστήριο 
Θεσ/νίκης, Πειραιά και Πάτρας, από 36 ενόρκους και γ) για το μικτό ορκωτό 
δικαστήριο των άλλων πόλεως από 32 ενόρκους Οι ένορκοι που κληρώθηκαν για τον 
οριστικό κατάλογο μιας συνόδου, δεν περιλαμβάνονται στην εκλογή των ενόρκων για 
τη σύνοδο του αμέσως επόμενου μήνα. Από τους ενόρκους που κληρώθηκαν για τον 
οριστικό κατάλογο μιας συνόδου,: α) οι 20 που κληρώθηκαν πρώτοι από το συμβούλιο 
πλημμελειοδικών Αθηνών είναι οι ένορκοι της περιόδου του πρώτου δωδεκαημέρου 
της συνόδου του μικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, και οι υπόλοιποι 20 ύστερα 
από αυτούς είναι οι ένορκοι της περιόδου του δευτέρου δωδεκαημέρου της ίδιας 
συνόδου, β) οι 18 πρώτοι που κληρώθηκαν από τα συμβούλια πλημμελειοδικών 
Θεσ/νίκης, Πειραιά και Πάτρας είναι οι ένορκοι της περιόδου του πρώτου 
δωδεκαημέρου του μικτού ορκωτού δικαστηρίου της έδρας του καθενός, και οι 
υπόλοιποι   18   ύστερα   από   αυτούς   είναι   οι   ένορκοι   της  περιόδου  του  δεύτερου  
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δωδεκαημέρου της ίδιας συνόδου και γ) οι 16 πρώτοι που κληρώθηκαν από κάθε 
συμβούλιο πλημμελειοδικών των υπόλοιπων πόλεων είναι οι ένορκοι της περιόδου του 
πρώτου δωδεκαημέρου της συνόδου του μικτού ορκωτού δικαστηρίου της έδρας του 
καθενός και οι υπόλοιποι 16 είναι οι ένορκοι της περιόδου του δεύτερου 
δωδεκαημέρου της συνόδου. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έγινε από κάποιο 
συμβούλιο πλημμελειοδικών ή τριμελές πλημμελειοδικείο η εκλογή ή η κλήρωση των 
ενόρκων για κάποια σύνοδο, ισχύει γι' αυτή τη σύνοδο ο κατάλογος των ενόρκων της 
προηγουμένης συνόδου.  
 
Κλήτευση και δηλώσεις των ενόρκων που κληρώθηκαν για κάθε μηνιαία σύνοδο 
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Οι ένορκοι που κληρώθηκαν για κάθε μηνιαία σύνοδο καλούνται να εμφανιστούν 
στους τακτικούς δικαστές του μικτού ορκωτού δικαστηρίου την ημέρα που αρχίζει η 
σύνοδος και να εμφανίζονται σ' αυτούς για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους σε 
κάθε δικάσιμο της δωδεκαήμερης περιόδου για την οποία κληρώθηκαν. Οι ένορκοι 
που κληρώθηκαν για τη σύνοδο οφείλουν πριν από την έναρξη της συνόδου να 
δηλώσουν αν έχουν ή έχασαν τα νόμιμα προσόντα για να είναι ένορκοι ή αν υπάγονται 
σε κάποια από τις περιπτώσεις κωλύματος ή ισόβιας ή προσωρινής ανικανότητας για 
να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του ενόρκου. Ο ένορκος που παραλείπει να κάνει τη 
δήλωση που οφείλει ή αποκρύπτει την αλήθεια τιμωρείται με φυλάκιση το πολύ ενός 
έτους ή με χρηματική ποινή.  
 
Διαγραφή και αντικατάσταση των ενόρκων που κληρώθηκαν [Επεξεργασία | 
επεξεργασία κώδικα] 
 
Στη συνεδρίαση που γίνεται στο ακροατήριο κατά την ημέρα που αρχίζει η κάθε 
μηνιαία σύνοδος διαβάζεται ο κατάλογος των ενόρκων που κληρώθηκαν για τη σύνοδο 
και για τις δύο δωδεκαήμερες περιόδους της συνόδου. Οι τακτικοί δικαστές του μικτού 
ορκωτού δικαστηρίου με την ανάγνωση του καταλόγου διατάσσουν να διαγραφούν 
εκείνοι από τους ενόρκους που κληρώθηκαν για τους οποίους προκύπτει ότι δεν έχουν 
ή ότι έχασαν τα κατά νόμιμα προσόντα για να είναι ένορκοι ή ότι υπάγονται σε κάποια 
από τις περιπτώσεις κωλύματος ή ισόβιας ή προσωρινής ανικανότητας για να 
εκπληρώσουν τα καθήκοντα του ενόρκου, ή ότι έχουν άγνωστη διαμονή ή ότι είναι 
ανύπαρκτα πρόσωπα ή ότι έχουν πεθάνει. Οι ίδιοι τακτικοί δικαστές ευθύς μετά την 
διαγραφή και στην ίδια συνεδρίαση κληρώνουν από εκείνους τους ενόρκους που 
εκλέχθηκαν για τη μηνιαία σύνοδο ίσον αριθμό άλλων ενόρκων ως αντικαταστάτες για 
εκείνους που διαγράφηκαν.  
 
Ποινές λιπενόρκων – νόμιμοι λόγοι απουσίας [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Οι ένορκοι που κληρώθηκαν για κάθε μηνιαία σύνοδο, αν  απουσιάσουν  χωρίς  νόμιμο  
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λόγο, τιμωρούνται με απόφαση των τακτικών δικαστών αμέσως μετά την ανάγνωση 
του καταλόγου των ενόρκων με χρηματική ποινή 59€ έως 120€. Με την ίδια ποινή 
τιμωρείται και ο ένορκος που αν και κληρώθηκε αποχώρησε κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης ή δεν επέστρεψε ύστερα από διακοπή της. Νόμιμοι λόγοι απουσίας 
θεωρούνται: α) ασθένεια του ενόρκου ή μέλους της οικογένειάς του, που δεν του 
επιτρέπει να εμφανιστεί προσωπικά και βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό˙ β) 
έκτακτη δημόσια υπηρεσία, που βεβαιώνεται επίσημα και αιτιολογημένα από την 
προϊσταμένη αρχή˙ γ) σπουδαίοι και ειδικώς κάθε φορά διαπιστωμένοι λόγοι, που 
έκαναν αδύνατη την προσωπική εμφάνιση του ενόρκου. Αν ο ένορκος που τιμωρήθηκε 
είχε νόμιμο λόγο να απουσιάσει, από ανώτερη όμως βία ή ανυπέρβλητα αίτια δεν 
μπόρεσε να τον γνωστοποιήσει στους τακτικούς δικαστές του μικτού ορκωτού 
δικαστηρίου την ημέρα που απουσίαζε, μπορεί να υποβάλει αίτηση για ακύρωση της 
απόφασης μέσα σε 15 ημέρες από τότε που έγινε η επίδοση σε αυτόν της απόφασης με 
την οποία του επιβλήθηκε η ποινή.  
 
Κλήρωση ενόρκων για να συζητηθεί η κάθε υπόθεση [Επεξεργασία | επεξεργασία 
κώδικα] 
 
Πριν αρχίσει να συζητείται κάθε υπόθεση, διαβάζεται σε δημόσια συνεδρίαση με την 
παρουσία του εισαγγελέα και του κατηγορουμένου ο κατάλογος των ενόρκων της 
δωδεκαήμερης περιόδου, για την οποία προσδιορίστηκε η υπόθεση, τα ονόματα που 
υπάρχουν στον κατάλογο διαβάζονται δυνατά με τη σειρά που είναι γραμμένα, ωσότου 
συμπληρωθεί από τους παρόντες ενόρκους ο αριθμός 10 ατόμων. Τα ονόματα αυτών 
των 10 ενόρκων μπαίνουν στην κληρωτίδα για να κληρωθούν οι 4 που μετέχουν με 
τους τακτικούς δικαστές στη σύνθεση του μικτού ορκωτού δικαστηρίου ή εφετείου 
που θα δικάσει την υπόθεση. Με αίτηση του εισαγγελέα, του πολιτικώς ενάγοντος ή 
του κατηγορουμένου, καθώς και με δήλωση του ενόρκου, του οποίου το όνομα 
διαβάστηκε από τον κατάλογο, και ύστερα από απόφαση των τακτικών δικαστών δεν 
περιλαμβάνεται στην κληρωτίδα το όνομα του ενόρκου ο οποίος εξαιτίας της 
υπηρεσίας του συνέπραξε άμεσα ή έμμεσα στην ανάκριση της υπόθεσης ή ως 
μάρτυρας κατέθεσε ή ως πραγματογνώμονας γνωμοδότησε ή έχει συμφέρον επειδή 
αδικήθηκε ή ζημιώθηκε ή υπήρξε κατά την προδικασία συνήγορος ενός από τους 
διαδίκους και έδωσε συμβουλές, συνέταξε υπομνήματα, δικόγραφα πολιτικών 
αγωγών, αιτήσεων κλπ. ή υπήρξε ή είναι συνήγορος στο ακροατήριο για οποιονδήποτε 
συμμέτοχο ή τον πολιτικώς ενάγοντα ή τον κατηγορούμενο ή τον αστικώς υπεύθυνο. 
Επίσης δεν περιλαμβάνονται στην κληρωτίδα ούτε τα ονόματα των ενόρκων που είναι 
σε ευθεία ή πλάγια γραμμή συγγενείς έως έκτου βαθμού εξ αίματος ή τετάρτου εξ 
αγχιστείας με τον πολιτικώς ενάγοντα, τον κατηγορούμενο, τον αστικώς υπεύθυνο ή 
τους συνηγόρους. Έτσι αφού παραλειφθούν τα ονόματα των ενόρκων που υπάγονται 
σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, συνεχίζεται η ανάγνωση των ονομάτων ίσου αριθμού 
από τους επόμενους, ωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των 10 ενόρκων, που τα ονόματα 
τους θα περιληφθούν στην κληρωτίδα.  
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Εξαίρεση ενόρκων [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Αφού τεθούν στην κληρωτίδα τα ονόματα των 10 ενόρκων, ο πρόεδρος του μικτού 
ορκωτού δικαστηρίου εξάγει κάθε φορά ένα όνομα˙ το όνομα αυτό διαβάζει δυνατά ο 
πρόεδρος και το γνωστοποιεί στον εισαγγελέα και στον κατηγορούμενο, για να 
ασκήσουν το δικαίωμα εξαίρεσης ωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των τεσσάρων 4 
ενόρκων που απαιτούνται για τη σύνθεση του δικαστηρίου, αφού αφαιρεθούν όσοι 
εξαιρεθούν. Ο εισαγγελέας και ο κατηγορούμενος έχουν το δικαίωμα να εξαιρέσουν ο 
καθένας ελεύθερα 2 ενόρκους, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να αιτιολογήσουν την 
εξαίρεση.  
 
Όρκος ενόρκων [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Οι ένορκοι που κληρώθηκαν και δεν εξαιρέθηκαν καταλαμβάνουν στην έδρα του 
μικτού ορκωτού δικαστηρίου τις θέσεις που έχουν καθοριστεί γι' αυτούς από τη μία 
και την άλλη πλευρά των τακτικών δικαστών και κατόπιν δίνουν τον καθιερωμένο 
όρκο, τον οποίο διαβάζει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου: "Ορκιστείτε και υποσχεθείτε 
ότι θα θεωρήσετε με προσοχή και θα εξετάσετε με ευσυνειδησία, στη διάρκεια της 
δικαστικής συζήτησης, την κατηγορία εναντίον του, καθώς και την υπεράσπισή του, ότι 
δεν θα συνεννοηθείτε με κανέναν σχετικά με την απόφαση που θα εκδοθεί και ότι κατά 
την εκπλήρωση των καθηκόντων που σας επιβάλλονται δεν θα ενεργήσετε επηρεασμένοι 
από φιλία, έχθρα ή χάρη, ούτε για κάποια ιδιαίτερη ωφέλεια ή για άλλη παρόμοια αιτία, 
αλλά θα έχετε στο νου σας μόνο το Θεό, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια και ότι θα 
ψηφίσετε κατά συνείδηση και κατά την ελεύθερη πεποίθηση που θα σχηματίσετε από τη 
συζήτηση, προσφερόμενοι εντελώς πιστά και άδολα, για να έχετε βοηθό το Θεό και το 
Ιερό Ευαγγέλιό του". Αφού διαβάσει τον όρκο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου καλεί 
ονομαστικά κάθε ένορκο, να σηκώσει το δεξί του χέρι και να προφέρει τη λέξη 
"ορκίζομαι".  
 
Δικαιώματα ενόρκων [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Οι ψήφοι των τακτικών δικαστών και των ενόρκων είναι ισότιμες. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι ένας κατηγορούμενος μπορεί να αθωωθεί ή να καταδικαστεί εάν 
συμφωνούν όλοι οι ένορκοι, ανεξάρτητα από το εάν συμφωνούν ή διαφωνούν οι 
επαγγελματίες δικαστές, καθόσον οι ένορκοι έχουν την πλειοψηφία (4 ένορκοι – 3 
δικαστές). Οι ένορκοι έχουν επίσης το δικαίωμα να απευθύνουν στους μάρτυρες και 
στον κατηγορούμενο όλες τις ερωτήσεις που είναι χρήσιμες για την εξακρίβωση της 
αλήθειας, αφού πάρουν το λόγο από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου. Αποζημίωση ίση 
με το εκάστοτε ισχύον κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται για 
κάθε πλήρη ημέρα απασχόλησης τους στο δικαστήριο, όπως προβλέπει το άρθρο 9 της 
απόφασης ΥΠ.ΔΙΚ.-ΟΙΚΟΝ. 35163/1274 της 11 Απριλίου 1985 (ΦΕΚ Β 239 
30/4/1985).  
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Νόμιμα προσόντα ενόρκων [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Ικανοί να εκπληρώσουν καθήκοντα ενόρκου είναι: α) Για το μικτό ορκωτό δικαστήριο, 
οι Έλληνες πολίτες και των δύο φύλων που κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στην έδρα 
του πρωτοδικείου όπου συγκροτείται το μικτό ορκωτό δικαστήριο, έχουν 
συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν όμως περάσει το 70ο, έχουν 
τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους 
δικαιώματα. β) Για το μικτό ορκωτό εφετείο, οι Έλληνες πολίτες και των δύο φύλων 
που κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στην έδρα του εφετείου, όπου συγκροτείται το 
μικτό ορκωτό εφετείο, έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν 
όμως περάσει το 70ο, έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν στερηθεί 
τα πολιτικά τους δικαιώματα.  
 
Κωλύματα των ενόρκων [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Δεν μπορούν να είναι ένορκοι: α) ισοβίως οι κληρικοί κάθε θρησκεύματος και κάθε 
γενικά βαθμού, καθώς και οι μοναχοί˙ β) προσωρινά και όσο διαρκεί η ιδιότητά τους 
ο πρόεδρος της δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, οι 
υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων, οι βουλευτές, οι 
καθηγητές πανεπιστημίων, οι νομάρχες, οι διπλωματικοί υπάλληλοι, οι ισόβιοι 
δικαστικοί λειτουργοί κάθε κατηγορίας και οι πάρεδροι, το κύριο προσωπικό του 
νομικού συμβουλίου του κράτους, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι 
υπάλληλοι της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.  
 
Προσωρινή ανικανότητα [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Είναι προσωρινά ανίκανοι να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του ενόρκου: 1) εκείνοι που 
παραπέμφθηκαν για οποιοδήποτε έγκλημα από δόλο για το οποίο ο νόμος προβλέπει 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστο τριών μηνών˙ 2) εκείνοι που βρίσκονται σε δικαστική 
απαγόρευση ή αντίληψη˙ 3) εκείνοι που πτώχευσαν ωσότου αποκατασταθούν˙ 4) οι 
ασθενείς διανοητικά˙ 5) οι τυφλοί και οι κωφάλαλοι. Εκείνοι που καταδικάστηκαν 
αμετάκλητα για οποιοδήποτε έγκλημα από δόλο σε ποινή στερητική της ελευθερίας 
τους πάνω από τρεις μήνες, είναι ισοβίως ανίκανοι να εκτελούν τα καθήκοντα του 
ενόρκου.  
 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Ο θεσμός του ενόρκου συνηθίζεται στις ΗΠΑ.  
 
Αν και συνήθως ανά τον κόσμο οι ένορκοι συμμετέχουν κυρίως σε ποινικά δικαστήρια, 
σε ορισμένες όμως χώρες όπως οι ΗΠΑ οι ένορκοι δικάζουν και αστικές υποθέσεις.  Η  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&veaction=edit&section=23
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&section=23
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&veaction=edit&section=24
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&section=24
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&veaction=edit&section=25
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&section=25
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&veaction=edit&section=26
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&section=26
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1
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δίκη μάλιστα ενώπιον αμιγούς ορκωτού δικαστηρίου αποτελεί και συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα των Αμερικανών πολιτών. Το αμερικανικό Σύνταγμα 
κατοχυρώνει στην 7η τροποποίηση (7th Amendment) το δικαίωμα, ιδιωτικές διαφορές 
που διέπονται από το common law και υπάγονται στη δικαιοδοσία των ομοσπονδιακών 
δικαστηρίων να εκδικάζονται από δικαστήρια ενόρκων:  
 
In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, 
the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be 
otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules 
of the common law. 
 
Παραπομπές [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
1.↑ Ανδρουλάκης, σελ. 132.  
2.↑ Carey, Christopher. "Legal Space in Classical Athens." Greece & Rome 41(2): Oct. 
1994, pp. 172-186.  
3 ↑ Makdisi, John A.: The Islamic Origins of the Common Law, North Carolina Law 
Review, 1999, June, volume 77, issue 5, σελ 1635-1739  
4 ↑ Jamila Hussain, Book Review: The Justice of Islam από Lawrence Rosen, 
Melbourne University Law Review, volume 30, 2001  
5 ↑ Oxford History of England, 2nd ed 1955, vol III Domesday Book to Magna Carta, 
A l Poolepp.397-398  
6 ↑ Ανδρουλάκης, σελ. 130.  
 
Βιβλιογραφία [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 
 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Κεφάλαιο Τρίτο: Στα Μικτά Δικαστήρια (άρθρα 377-
401). 
Νικόλαος Ανδρουλάκης, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, 3η Έκδ., Δίκαιο & 
Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας 2007. 
Αδάμ Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 3η Έκδ., Εκδόσεις Σάκκουλα 2006. 
 
Από: https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ένορκος&oldid=7797688" 
 
Κατηγορίες:  
 
Ιστορία και Θεωρία του Δικαίου 
Δικαστικές αρχές 
 
Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%
BA%CE%BF%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Seventh_Amendment_to_the_United_States_Constitution
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Common_law&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&veaction=edit&section=27
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&section=27
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#cite_ref-1
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#cite_ref-2
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#cite_ref-3
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=North_Carolina_Law_Review&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=North_Carolina_Law_Review&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#cite_ref-Hussain_4-0
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Melbourne_University_Law_Review&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#cite_ref-5
https://el.wikipedia.org/wiki/Ένορκος#cite_ref-6
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&veaction=edit&section=28
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&section=28
https://web.archive.org/web/20101121033942/http:/dap-nomikis.gr/nomothesia/kpd.zip
https://web.archive.org/web/20101121033942/http:/dap-nomikis.gr/nomothesia/kpd.zip
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ένορκος&oldid=7797688
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82
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Παράθεμα 20 
 

 
Η δύση επιλέγει μισό αιώνα τώρα τις αμυντικές δαπάνες έναντι της προστασίας 
από πανδημίες 
 
Χρήσιμα και τα δύο, αλλά όχι σε αυτή την ποιοτική ανισορροπία. 
 

Επιμέλεια Menshouse Team 
 
AddThis Sharing Buttons 
 
Share to FacebookShare to MessengerShare to 
PinterestShare to TwitterShare to ViberShare to 
WhatsApp 

 
Ο καθένας επιλέγει τις προτεραιότητες του. Κι όπως τις επιλέγει, οφείλει να αποδεχτεί 
οτιδήποτε φέρει αυτή η κατανομή. Αυτό ισχύει και στον μικρόκοσμο του καθενός, 
αλλά πολύ πιο καθολικά στη μεγάλη εικόνα που είναι οι οργανωμένες κοινωνίες της 
παγκοσμιοποίησης. 
 
Αυτές τις ημέρες για παράδειγμα υπάρχουν οι πολίτες που σέβονται τους γύρω τους 
και κλείνονται στο σπίτι για να συμβάλλουν στην ανατροπή της διασποράς του 
κορωνοϊού, υπάρχουν και οι απαράδεκτοι που νομίζουν ότι βρίσκονται σε κρουαζιέρα. 
 
Έτσι συμβαίνει και με τις κρατικές δομές που αναπτύχθηκαν ανά τα χρόνια στην 
Ευρώπη, η οποία αυτή τη στιγμή πλήττεται σφόδρα από τον κορωνοϊό. Από τη στιγμή 
που δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μεγάλες χώρες, οι μεγάλες οικονομίες, οι 
μεγάλες δυνάμεις είχαν πάντοτε την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να τους αγγίξει κανείς. 
«Είμαστε το σπουδαιότερο έθνος» έχουν πει σε ομιλία τους όλοι ανεξαιρέτως οι ηγέτες 
των ευρωπαϊκών κρατών, με στόχο να τονώσουν το πατριωτικό-εθνικιστικό 
συναίσθημα. 
 
Αυτή η πεποίθηση εν καιρώ “ειρήνης” βασίζεται στο γεγονός πως όλες αυτές  οι  χώρες 

 

 

https://menshouse.gr/epikerotita/123458/i-dysi-epilegei-miso-aiona-tora-tis-amyntikes-dapanes-enanti-tis-prostasias-apo-pandimies
https://menshouse.gr/epikerotita/123458/i-dysi-epilegei-miso-aiona-tora-tis-amyntikes-dapanes-enanti-tis-prostasias-apo-pandimies
https://menshouse.gr/writer/menshouse-team
https://menshouse.gr/writer/menshouse-team
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έχουν σε βασική θέση της ατζέντας τους τις αμυντικές δαπάνες, κι ας μην τις 
αναφέρουν σε προεκλογικά προγράμματα. Είναι πάντοτε καυτά ζητήματα. Και σε 
εποχές όπως αυτή που ζούσαμε μέχρι πριν δύο μήνες, όπου εντοπίζαμε όλοι μια 
συντηρητική στροφή της δύσης, ήταν χρήσιμη τακτική. 
 
Τώρα όμως ο πόλεμος που έχουμε δεν είναι με άλλο λαό, δεν είναι με τους Τσιταούρι 
ή τον Thanos. Είναι με έναν ιό. Με κάτι που θέλει χρόνο για να το ερευνήσεις, να 
αναλύσεις τη λειτουργία του και να δεις πως μπορείς να το ανακόψεις. Και σε αυτόν 
τον πόλεμο καμία αμυντική δαπάνη δεν μπορεί να φανεί χρήσιμη. 
 
Ξέρετε τι μπορεί να φανεί χρήσιμο; Ένα αρτίως στελεχωμένο σύστημα υγείας. 
Περισσότερα νοσοκομεία που να έχουν μεγαλύτερη ειδίκευση σε ασθένειες. 
Καλοπληρωμένοι γιατροί και νοσηλευτές. Φροντίδα από κάθε χώρα για επάρκεια σε 
εξοπλισμό για κάθε πιθανή περίσταση. 
 
Στην περίπτωση της πανδημίας η Ευρώπη πιάστηκε παντελώς αδιάβαστη. Ακόμα και 
οι χώρες που ενήργησαν γρήγορα, έχουν σοβαρότατες ελλείψεις σε υποδομές. Αυτό 
δεν συνέβη τώρα τυχαία. Συνέβη ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εκχωρεί στο 
εκάστοτε υπουργείο Εθνικής Άμυνας τεράστια ποσά και στο εκάστοτε υπουργείο 
Υγείας σαφώς λιγότερα. 
 
Κι αν χώρες όμως η Ελλάδα κάπως δικαιολογούνται, αφού βρισκόμαστε σε ένα από 
τα πιο στρατηγικά σημεία, είμαστε μια οικονομία που προσπαθεί να ορθοποδήσει και 
δεχόμαστε από το 2015 τρομερή εισροή προσφύγων και μετανατών, χώρες όπως η 
Ιταλία, η Ισπανία, η Βρετανία, η Γαλλία δεν δικαιολογούνται. 
 
Όλες αυτές οι χώρες έχουν να βιώσουν πόλεμο από το τέλος του Β΄Παγκοσμίου. Η 
τελευταία φορά που στρατεύματά τους συμμετείχαν σε πολεμική σύρραξη ήταν το 
2003 στο Ιράκ. Κάποιοι έχουν μια παρουσία στη Συρία τα τελευταία χρόνια, ενώ έχουν 
να κοιτάξουν και τις αποικίες τους στην Αφρική. Εν τούτοις δεν έμαθαν τίποτα 
απ΄αυτές. 
 
Οι περισσότερες χώρες στη Μαύρη Ήπειρο έχουν αναπτυγμένο σύστημα αντίδρασης 
σε πανδημία, καθώς ζουν τέτοιες περιπτώσεις σχετικά συχνά. 
 
Η τελευταία φορά λοιπόν που είχαμε πόλεμο πόλεμο, ήταν στο Ιράκ το 2003. Τότε 
είχαμε και το ξέσπασμα του SARS. Σε αυτά τα 17 χρόνια έχουν εμφανιστεί άλλες 3-4 
φορές περιπτώσεις νόσων που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πανδημία, με πιο 
πρόσφατη τον Έμπολα το 2016. Κι όμως κανένα από τα μεγάλα αυτά κράτη δεν 
θορυβήθηκε για να αναπτύξει ένα σχέδιο άμεσης και αποτελεσματικής αντίδρασης. 
 
Κανένα απ΄αυτά τα κράτη δεν ξόδεψε τεράστια ποσά στην υγεία. Αντιθέτως, χώρες 
όπως η Γαλλία, φρόντισαν να αγοράσουν όπως όπως νέα μαχητικά αεροσκάφη  για  να  
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τα κάνουν επίδειξη στη Συρία και να εξυπηρετήσουν την κατασκευαστική εταιρεία, 
αυξάνοντας τον τζίρο της. 
 
Διαβάζοντας τα παραπάνω, κάποιος θα μας περάσει για χαζούς ή ότι δεν έχουμε ψάξει 
τα ποσά που ξοδεύει η Ευρώπη. Τα έχουμε ψάξει. Λίγο πάνω από 900 δισ. για υγεία 
και σχεδόν 300 δισ. για αμυντικές δαπάνες. Ακούγεται μια χαρά αναλογία. Υπάρχει 
όμως ένα “αλλά”. Τα 900 δισ. ξοδεύονται σε υπαρκτά ζητήματα που εμφανίζονται 
στην καθημερινότητα, σε έρευνες για επίλυση χρόνιων προβλημάτων και ανίατων 
νόσων, ενώ τα 300 ξοδεύονται σε υποθέσεις. Αν γίνει κάποια σύρραξη να έχουμε αυτά, 
αν γίνει το άλλο να έχουμε αυτά. Μόνο που και τα δύο “αυτά” γίνονται σε πολύ 
μικρότερη συχνότητα από όσα περιλαμβάνονται στην υγεία. 
 
Από οπλισμό κατά των ανθρώπων και άπλετη σιγουριά για τα άτρωτα γονίδια μας πάμε 
καλά εδώ στην Ευρώπη. Από λογική και ανθρωποκεντρικά κριτήρια πάσχουμε σε βαθμό 
αηδίας. Και τώρα το πληρώνουμε. Ακούγεται κυνικό, μα είναι αλήθεια. Οι νεκροί μας 
από τον κορωνοϊό είναι δικό μας φταίξιμο κι όχι του ιού, όχι των Κινέζων, όπως 
ισχυρίζεται ο Τραμπ. 
 
Πηγή:.https://menshouse.gr/epikerotita/123458/i-dysi-epilegei-miso-aiona-tora-tis-
amyntikes-dapanes-enanti-tis-prostasias-apo-pandimies 
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1. Οριάνα Φαλάτσι, Βιετνάμ, μτφρ. Έρης Κανδρή, Βίπερ 318-319, 
Εκδόσεις: Πάπυρος – Γραφικές Τέχνες Α.Ε. Αθήνα, 1972 

2. https://nonikagalinea.gr/η-δίκη-των-φακέλλων/  
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6. https://www.tanea.gr/1999/08/31/world/proswpa-o-episkopos-
twn-katapiesmenwn/ 
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%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF 
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9. Φάκελος Μαθήματος στα Θρησκευτικά Γ΄ Γενικού Λυκείου, 
Θρησκεία και σύγχρονος κόσμος, ΙΤΥΕ Διόφαντος, 2019 
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Αντί Συμπερασμάτων και Επιλόγου 
 
 

"Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά· γιατί τα 

ασκιά θα σκάσουν, θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν 

και τα ασκιά. Αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε 

καινούρια ασκιά, κι έτσι διατηρούνται και τα δύο".  
Ματθ. 9, 17 

 

Η ενασχόλησή μας με τη Γαλλική και τη Ρωσική Επανάσταση, 
την Επανάσταση της Λογικής ενάντια στον ρατσισμό, και τέλος 
τη Θεανθρώπινη ή την του Χριστού Επανάσταση κατέληξε στα 
εξής συμπεράσματα:  
 

i. Σε ό,τι αφορά στη Γαλλική Επανάσταση το αρχικό 
ζητούμενο στο τρίπτυχο "ελευθερία – ισότητα – 
αδελφοσύνη" κατέληξε σε έναν απόλυτο μονάρχη, τον 
Ναπολέοντα Βοναπάρτη και στην κατοχύρωση της 
ιδιοκτησίας ως ατομικού δικαιώματος. 

 
ii. Σε ό,τι αφορά στη Ρωσική Επανάσταση το μεσσιανικό της 

όραμα για μια επίγεια παραδείσια κοινωνία κατέληξε σε 
μια δικτατορία του προλεταριάτου. 

 
iii. Σε ό,τι αφορά στην Επανάσταση της Λογικής απέναντι σε 

ρατσιστικές και ξενοφοβικές συμπεριφορές, η ανθρωπιά 
του σύγχρονου ανθρώπου δοκιμάζεται καθημερινά από την 
υιοθέτηση     αυθαίρετων     κριτηρίων     αξιολόγησης     της  
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μοναδικότητας και του ανεπανάληπτου κάθε ανθρώπινου 
προσώπου ή, στη χειρότερη περίπτωση, ο ρατσισμός 
υφίσταται ως σύμπτωμα νεοναζιστικής ή φασιστικής 
ιδεολογίας και νοοτροπίας. 

 
iv. Όσο για τη Θεανθρώπινη ή την του Χριστού Επανάσταση, 

η βασιλεία του Θεού αξιολογείται καθημερινά στα 
πρόσωπα των φορέων της, τους αγίους, "το άλας της γης 
και το φως του κόσμου"[1] κάθε εποχής.  

 
Τελικό συμπέρασμα από την υλοποίηση και των τεσσάρων 
Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων είναι ότι προϋ-
πόθεση για την αίσια έκβαση μιας ευρείας κλίμακας 
Επανάστασης είναι οι επαναστάτες να έχουν κάνει ή να 
κάνουν, ταυτόχρονα με τη συλλογική, και την προσωπική 
τους Επανάσταση ο καθένας, ακριβώς όπως τίθεται το ζήτημα 
από τον Χριστό στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο: μπορεί να 
γίνει πραγματικότητα ο καινούριος κόσμος (της ελευθερίας, 
της ισότητας και της αδελφοσύνης ή της αταξικής κοινωνίας, 
όπου ο καθένας θα προσφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητές 
του και θα απολαμβάνει σύμφωνα με τις ανάγκες του) από 
παλαιούς άνθρωπους, των οποίων η νοοτροπία και ο τρόπος 
ζωής δεν συνάδει με τις αξίες του καινούριου κόσμου; Η 
Ιστορία απέδειξε ότι ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο.  
 
Μόνο από καινούριους, δηλαδή αλλαγμένους προς την 
καινούρια κατεύθυνση ανθρώπους  μπορεί  να  οικοδομηθεί  ο 
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καινούριος κόσμος. Το ιστορικό προηγούμενο της πρώτης 
Χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων, όπου "άπαντες 
είχον άπαντα κοινά"[2] κάνοντας πράξη στη ζωή τους τη 
βίωση της πίστης τους, δηλαδή το "αγαπάτε αλλήλους"[3], και 
στη συνέχεια το κοινόβιο μοναστήρι ως διάδοχος πολιτεία, 
αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη τούτης της αλήθειας. Μιας 
αλήθειας που μπορεί και σήμερα να εμπνεύσει κοινωνικούς 
αγώνες σε εκείνους που την βιώνουν σε προσωπικό και 
κοινωνικό επίπεδο ως μέλη της Εκκλησίας, πορευόμενοι με το 
λόγο του Χριστού "χωρίς εμού ου δύνασθαι ποιείν 
ουδέν"[4]. 
 
Εν κατακλείδι, μήπως η συνειδητοποίηση του λόγου του 
Χριστού από τους ευγενείς ιδεολόγους οραματιστές μπορεί να 
γίνει η αρχή της ριζικής αλλαγής του κόσμου; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1] Μτ 5, 13-14 
 
[2] Πραξ. 2, 44 
 
[3] Ιω. 13, 34 
 
[4] Ιω. 15, 5 


