
 

 

Ε Πηώζε ηεξ Βαζηίιεξ είκαη έκα από ηα ζεμακηηθόηενα επεηζόδηα ζηεκ 

πμνεία επηθνάηεζεξ ηεξ Γαιιηθήξ Γπακάζηαζεξ, ακ θαη ζομβμιηθμύ 

παναθηήνα. 

Έιαβε πώνα ζηηξ 14 Ζμοιίμο 1789 ζημ Πανίζη θαη ηημάηαη ςξ εζκηθή εμνηή 

ηεξ Γαιιίαξ. 

Τα γεγομότα 

Σηα μέζα ημο 1789 ε Γαιιία δμκείηαη από επακαζηαηηθό εκζμοζηαζμό. 

Τμ ανηζημθναηηθό θαη θεμοδανπηθό θαζεζηώξ ηεξ πώναξ βνίζθεηαη οπό 

θαηάννεοζε θαη ε ιεγόμεκε Τνίηε Τάλε (αζημί, αγνόηεξ θαη ιασθέξ ηάλεηξ ηςκ 

πόιεςκ) δηεθδηθεί μενίδημ ζηεκ ελμοζία. 

Σηηξ 9 Ζμοιίμο ε Γζκμζοκέιεοζε, ζηεκ μπμία πιεημρεθμύκ μη αζημί θαη μη 

θηιειεύζενμη εογεκείξ, μεηαηνέπεηαη ζε Σοκηαθηηθή Σοκέιεοζε θαη απαηηεί 

Σύκηαγμα από ημ βαζηιηά. 



Ε απόιοηε μμκανπία ημο Θμοδμβίθμο ΖΣΤ’ έπεη θαηανγεζεί. 

Ο μμκάνπεξ ακηηδνά θαη ζογθεκηνώκεη ζηναηό ζημ Πανίζη γηα κα πηοπήζεη 

ημοξ επακαζηάηεξ θαη πανάιιεια απμπέμπεη ημ δεμμθηιή οπμονγό 

μηθμκμμηθώκ Δαθ Κεθέν, πμο έπαηνε ηεξ εμπηζημζύκεξ ηεξ εζκμζοκέιεοζεξ 

(11 Ζμοιίμο). 

Οη βμοιεοηέξ δεκ έπμοκ ηε δύκαμε κα ακηηπαναηεζμύκ με ηε ζηναηηςηηθή 

δύκαμε ημο μμκάνπε. Ε ακηεπακάζηαζε θαναδμθεί. 

Τεκ θνίζημε ζηηγμή ακαιαμβάκεη δνάζε μ ιαόξ ημο Πανηζημύ, πμο εηζένπεηαη 

πνώηε θμνά ζημ πνμζθήκημ ηεξ επακάζηαζεξ. 

Ηαζμδεγμύμεκμξ από θιμγενμύξ δεμμθναηηθμύξ νήημνεξ, όπςξ μ Ηαμίι 

Κηεμμοιέκ, θαηαιαμβάκεη ημ δεμανπείμ θαη μνγακώκεη πμιηημθοιαθή. 

Γηα ημκ ελμπιηζμό ηεξ πμιηημθοιαθήξ, μη ελεγενμέκμη Πανηδηάκμη ανπάδμοκ 

πηιηάδεξ ημοθέθηα από ημ Ιέγανμ ηςκ Απμμάπςκ ημ πνςί ηεξ 14εξ Ζμοιίμο. 

Τεκ ίδηα εμένα πμιημνθμύκ ηε Βαζηίιε, ημ θνμύνημ ζηεκ ακαημιηθή πιεονά ημο 

Πανηζημύ, πμο πνεζίμεοε ςξ θοιαθή ηςκ ακηηθνμκμύκηςκ ημο παιαημύ 

θαζεζηώημξ. 

Τμ ελεγενμέκμ πιήζμξ δεηά από ημ δημηθεηή ηεξ Βαζηίιεξ, μανθήζημ Κηε 

Θμκέ, κα παναδώζεη ημ θνμύνημ. 

Αοηόξ ανκείηαη θαη δηαηάζζεη ημοξ ιηγμζημύξ άκδνεξ ημο κα ακμίλμοκ πον 

εκακηίμκ ημοξ. 

Αοημί δε δηζηάδμοκ κα πναγμαημπμηήζμοκ έθμδμ θαηά ημο θνμονίμο, με βανύ 

θόνμ αίμαημξ θαη άκεο απμηειέζμαημξ. 

Όηακ όμςξ μη πμιηημθύιαθεξ, με επηθεθαιήξ ημ ιμπαγό Γιί, μεηαθένμοκ 

θακόκηα γηα κα παναβηάζμοκ ηηξ πύιεξ ηεξ Βαζηίιεξ, μ Κηε Θμκέ παναδίδεηαη 

θαη εθηειείηαη επηηόπμο, μαδί με ηνεηξ αληςμαηηθμύξ ημο. 

Σηα θειηά ημο θνμονίμο δε βνίζθμοκ πανά μόκμ επηά πμηκηθμύξ 

θναημομέκμοξ, όμςξ ε θαηάιερε ηεξ Βαζηίιεξ γημνηάδεηαη λέθνεκα από ημοξ 

Πανηδηάκμοξ, θαζώξ αοηή ζομβμιίδεη ηε μμκανπηθή θαηαπίεζε αηώκςκ. 



Τα επακόλουθα 

Ιπνμζηά ζηε δημγθμύμεκε ιασθή πίεζε μ Θμοδμβίθμξ οπμπςνεί. 

Γπακαθένεη ημκ Κεθέν ζημ οπμονγείμ Οηθμκμμηθώκ θαη δηαηάζζεη ηεκ 

απμπώνεζε ηςκ ζηναηεομάηςκ ημο από ημ Πανίζη. 

Ο ιαόξ βνίζθεηαη πνώηε θμνά ζημ πνμζθήκημ ηεξ ηζημνίαξ θαη ε Γαιιηθή 

Γπακάζηαζε, με ημ ζύκζεμα «Γιεοζενία – Ζζόηεηα – Αδειθόηεηα», μάπεηαη 

γηα ηεκ επηθνάηεζή ηεξ θαη εμπκέεη ημοξ θαηαπηεζμέκμοξ ιαμύξ ημο θόζμμο. 

Ο συμβολισμός 

Ιεηαγεκέζηενα ε Άιςζε ηεξ Βαζηίιεξ παηνεηίζηεθε ςξ ζνίαμβμξ ηςκ ιασθώκ 

δοκάμεςκ θαηά ηεξ ηονακκίαξ θαη ηεξ μμκανπίαξ. 

Γη’ αοηό θαη ε 14ε Ζμοιίμο είπε παγθόζμηα απήπεζε θαη θαζηενώζεθε ημ 1880 

ςξ εζκηθή εμνηή ηεξ Γαιιίαξ. 

Οη εμνηαζηηθέξ εθδειώζεηξ ηεξ εμέναξ θμνοθώκμκηαη με ηε μεγάιε 

ζηναηηςηηθή πανέιαζε ζηα Ειύζηα Πεδία, εκώπημκ ημο Πνμέδνμο ηεξ 

Γαιιηθήξ Δεμμθναηίαξ. 

 

Πεγή: 

Τμ άνζνμ ακαθηήζεθε από :https://www.in.gr/2020/07/14/plus/features/14-iouliou-

1789-ptosi-tis-vastilis/, στις 14/07/2020 
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