
ΑΠΟ ΣΟΝ ΒΑΙΛΙΑ-ΗΛΙΟ ΕΩ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΑΗ



Λουδοβίκοσ ΙΔ’
 Σο 1661 πεθαύνει ο Μαζαρύνοσ. Σην εξουςύα αναλαμβϊνει ο 

22χρονοσ Λουδοβύκοσ ΙΔ’  και την ύδια μϋρα του θανϊτου του 
Μαζαρύνου δηλώνει ςτην κυβϋρνηςη πωσ θα κυβερνόςει μϐνοσ 
του, χωρύσ πρωθυπουργϐ και υπουργοϑσ, εντελώσ απολυταρχικϊ. 
Θεωροϑςε τον εαυτϐ του εκπρϐςωπο του Θεοϑ πϊνω ςτη γη. 
Πύςτευε ϐτι η βαςιλικό εξουςύα δεν ϋχει περιοριςμοϑσ. Ο βαςιλιϊσ 
εύναι η ενςϊρκωςη του κρϊτουσ.

 Κατϊ τη βαςιλεύα του Λουδοβύκου ΙΔ΄ η Γαλλύα ϋγινε η πιο ιςχυρό 
χώρα ςτην Ευρώπη και ςε ϐλο τον κϐςμο. Αναπτϑχθηκε η 
λογοτεχνύα και η αρχιτεκτονικό, τα γαλλικϊ μιλιοϑνταν ςτην 
Ευρώπη και ϐλοι θαϑμαζαν τον γαλλικϐ πολιτιςμϐ. Ο Λουδοβύκοσ 
ΙΔ΄ ονομϊςτηκε «Βαςιλιϊσ Ήλιοσ». Η Γαλλύα ϋγινε μεγϊλη 
ναυτικό και ςτρατιωτικό δϑναμη, καθώσ πϊνω απϐ 400.000 
ςτρατιώτεσ όταν υπϐ τισ διαταγϋσ του βαςιλιϊ. Ιδρϑθηκαν 
αποικύεσ ςτην Βϐρεια Αμερικό και ςτην Αφρικό.



Λουδοβίκοσ ΙΔ’



Οι Βερςαλλίεσ μζχρι το 1660 ιταν ζνα μικρό παλάτι που χρθςίμευε κυρίωσ ωσ καταφφγιο κυνθγιοφ. Λζγεται 
πωσ θ δθμιουργία ενόσ πολυτελοφσ παλατιοφ ξεκίνθςε ωσ ηθλότυπθ αντίδραςθ  του Λουδοβίκου ΙΔ’ ο οποίοσ 

επιςκζφκθκε κάποτε τον υπζροχο πφργο ενόσ υπουργοφ του.  Ο βαςιλιάσ εξοργίςτθκε τόςο με τον υπερβολικό 
πλοφτο του κατωτζρου του ,που τον φυλάκιςε και λεθλάτθςε τον πφργο.  



Η πιο πικανι εκδοχι ωςτόςο  ζχει να κάνει με πολιτικά αίτια. Ο βαςιλιάσ ικελε να ζχει κοντά 
του τουσ ευγενείσ και τον υψθλό κλιρο ϊςτε να τουσ ελζγχει καλφτερα.



Η θμζρα του βαςιλιά ιταν απόλυτα προγραμματιςμζνθ ώςτε όλα να 
διοργανώνονται με απόλυτθ ακρίβεια.
7:30-8 :00 : «κφριε ιρκε θ ώρα». Με αυτι τθ φράςθ ζνασ υπθρζτθσ ξυπνά τον 
βαςιλιά. Ζπειτα, ο γιατρόσ, θ τροφόσ και ο χειρουργόσ του, του φζρνουν μια 
λεκάνθ με νερό ώςτε να πλυκεί. Οι πόρτεσ ανοίγουν και οι επίλεκτοι αυλικοί 
κα παραςτακοφν ςτο «μεγάλο ξφπνθμα» (Le Grand Lever) του βαςιλιά. 



10:00 : Ο βαςιλιάσ βγαίνει από τα δωμάτιά του και  ςυνοδευόμενοσ από τουσ αυλικοφσ, 
κατευκφνεται προσ τθν αίκουςα των κακρεπτών. Το πλικοσ ςυγκεντρώνεται για να δει από κοντά 
τον μονάρχθ, κάποιοι καταφζρνουν μάλιςτα να του μιλιςουν πριν πάει ςτθν βαςιλικι εκκλθςία 
όπου κα παρακολουκιςει για τριάντα λεπτά τθν πρωινι λειτουργία.



11:00:  Ο Λουδοβίκοσ εργάηεται ςτθν αίκουςα του ςυμβουλίου με τουσ υπουργοφσ του. Μόνοσ 
του προετοιμάηει τον προχπολογιςμό, ελζγχει τον ςτρατό, τθν εκκλθςία. «L`État, c`est moi», 

δθλϊνει. (Σο κράτοσ είμαι εγϊ)



 13:00: Γευματύζει  ςτο υπνοδωμϊτιϐ του, ςυνόθωσ μαζύ με τουσ 
αυλικοϑσ που παρύςτανται ςτο πρωινϐ ξϑπνημα.

 14:00: Περύπατοσ με τα πϐδια ςτουσ κόπουσ ό κυνόγι ςτο δϊςοσ 
του παλατιοϑ.

 18:00: Τπογρϊφει τα πολλϊ γρϊμματα που ϋχει ετοιμϊςει ο 
γραμματϋασ του ό μελετϊ κϊποια ςημαντικό υπϐθεςη με τη 
βοόθεια των υπουργών.

 22:00: Ο Λουδοβύκοσ  κϊθεται ςτο τραπϋζι, περιτριγυριςμϋνοσ 
απϐ τα μϋλη τησ βαςιλικόσ οικογϋνειασ. Μϐλισ τελειώςει το 
δεύπνο, διαςχύζει το δωμϊτιϐ του και πηγαύνει ςτο ςαλϐνι, να 
χαιρετόςει τισ κυρύεσ τησ αυλόσ. Έπειτα, αποςϑρεται ςτο γραφεύο 
του με την οικογϋνειϊ του και κϊποιουσ ϋμπιςτουσ αυλικοϑσ. 

 23:30: Ο βαςιλιϊσ αποςϑρεται ςτο δωμϊτιϐ του.



Το εκιμοτυπικό μετά τον Λουδοβίκο ΙΔ’ 
 Οι απϐγονοι του Βαςιλιϊ – Ήλιου δεν ϋδειξαν την ύδια 

ςχολαςτικϐτητα με το εθιμοτυπικϐ. Αν και τυπικϊ ςυνϋχιςε 
να υπϊρχει, ςτην ουςύα καταργόθηκε μια και οι επϐμενοι 
βαςιλεύσ δεν ϊντεχαν αυτϐν τον απϐλυτο προγραμματιςμϐ. 
Προτιμοϑςαν να καταφεϑγουν ςτα  ιδιωτικϊ τουσ 
διαμερύςματα .

 Όλο και πιο ςπϊνια οι αυλικού παρύςταντο ςτο ξϑπνημα του 
βαςιλιϊ  με αποτϋλεςμα να παραπονιοϑνται πωσ δεν 
ϋβλεπαν πια τον μονϊρχη ϐπωσ ςυνϋβαινε επύ βαςιλεύασ του 
Λουδοβύκου ΙΔ΄. 



Λουδοβίκοσ ΙΕ’ 
 Ο Λουδοβύκοσ ΙΕ΄ 

γεννόθηκε 15 
Υεβρουαρύου 1710 ςτισ 
Βερςαλλύεσ. Ήταν γιοσ 
του Λουδοβύκου δοϑκα 
τησ Βουργουνδύασ και τησ 
Μαρύασ-ΑδελαϏδασ τησ 
αβοϏασ\. Ο μεγϊλοσ 
βαςιλιϊσ-Ήλιοσ 
Λουδοβύκοσ ΙΔ' τησ 
Γαλλύασ όταν 
προπϊππουσ του.



Η διακυβζρνθςθ του Λουδοβίκου ΙΕ’
 Σο 1722, ϐταν ο βαςιλιϊσ ϋγινε δεκατριών ετών, ϋγινε η 

ςτϋψη ςτον καθεδρικϐ ναϐ τησ Ρενσ.

 το «υψηλϐ ςυμβοϑλιο», που πρωτοδημιουργόθηκε
απϐ τον Λουδοβύκο ΙΔ΄, και το οπούο όταν υπεϑθυνο για 
κρατικϊ μυςτικϊ πϊνω ςε θϋματα ϐπωσ η θρηςκεύα, ο 
πϐλεμοσ και η διπλωματύα, κυριαρχοϑςαν δϑο 
κϐμματα, κατϊ κϊποιο τρϐπο. Σο ϋνα όταν το «κόμμα 
των αφοςιωμένων», το οπούο ονομϊςτηκε ϋτςι επειδό 
αποτελοϑνταν απϐ αυλοκϐλακεσ κυρύωσ. Σο δεϑτερο 
κϐμμα όταν το «φιλοςοφικό», που υποςτόριζε τον 
Διαφωτιςμϐ.



Μαρκθςία ντε Πομπαντοφρ
 Αρχικϊ ερωμϋνη και ϋπειτα ςτενό 

φύλη του βαςιλιϊ. η μαρκηςύα 
ϊςκηςε πολϑ ςημαντικό επιρροό 
ςτην καλλιτεχνικό ζωό τησ Γαλλύασ 
κατϊ τη διϊρκεια τησ βαςιλεύασ του 
Λουδοβύκου ΙΕ'. Έκανε ςυλλογό απϐ 
πολϑτιμα και ςπϊνιασ αξύασ ϋπιπλα 
και απϐ διϊφορα εύδη τϋχνησ. Φϊρη 
ςε αυτόν ιδρϑθηκε το εργοςτϊςιο 
πορςελϊνησ ςτισ ϋβρεσ ϋξω απϐ το 
Παρύςι. Επύςησ ϋπαιξε ςημαντικϐ 
ρϐλο ςτην αρχιτεκτονικό.  ύγουρα 
ϐμωσ το πιο ςπουδαύο ϋργο τησ όταν 
η προςταςύα που παρεύχε ςτουσ 
ςυγγραφεύσ τησ περύφημησ 
Εγκυκλοπαίδειασ απϐ τισ επιθϋςεισ 
τησ εκκληςύασ.



 Μεγϊλα ποςϊ απϐ τισ δαπϊνεσ τησ αυλόσ βοόθηςαν να φτϊςει η καλλιτεχνικό 
ζωό τησ Γαλλύασ ςτο ζενύθ τησ, προωθώντασ χιλιϊδεσ οικογϋνειεσ καλλιτεχνών 
και τεχνιτών. Η γαλλικό τϋχνη θαυμαζϐταν απϐ ολϐκληρη την Ευρώπη. Ακϐμη 
και ςόμερα, 250 χρϐνια μετϊ, το ςτυλ Λουδοβίκοσ ΙΕ (Louis XV style), ιδιαύτερα 
ςτα ϋπιπλα, εύναι πολϑ αγαπητϐ ςε πλοϑςιουσ και διϊςημουσ ςε ϐλο τον κϐςμο.

 Παρϊ ταϑτα ϐμωσ, ο γαλλικϐσ λαϐσ, επηρεαςμϋνοσ απϐ τισ δυςφημύεσ κατϊ του 
βαςιλιϊ και τησ μαρκηςύασ ντε Πομπαντοϑρ μετϊ το 1745 ϋβλεπε μϐνο την 
υπερβολικό ςπατϊλη και την αδιαφορύα του βαςιλιϊ. Αυτϊ ύςωσ όταν τα κύνητρα 
τα οπούα οδόγηςαν τον Ρομπϋρ Νταμιϊν (Robert Damiens) να κϊνει απϐπειρα 
δολοφονύασ κατϊ του βαςιλιϊ. τισ 5 Ιανουαρύου 1757, ο Νταμιϊν ειςόλθε ςτο 
ανϊκτορο των Βερςαλλιών ϐπωσ ϋκαναν κϊθε μϋρα χιλιϊδεσ ϊνθρωποι για την 
ελεημοςϑνη του βαςιλιϊ. τισ 6 το απϐγευμα ο βαςιλιϊσ εύχε πϊει να επιςκεφτεύ 
την κϐρη του, και καθώσ επϋςτρεφε αργϊ το βρϊδυ ςτο Σριανϐν, ςτουσ κόπουσ 
των Βερςαλλιών, ο Νταμιϊν του επιτϋθηκε πολϑ ξαφνικϊ, εκπλόςςοντασ ακϐμη 
και τη βαςιλικό φρουρϊ, και μαχαύρωςε τον Λουδοβύκο ςτα πλευρϊ. Για καλό 
του τϑχη, μϐνο ϋνα εκατοςτϐ απϐ το μαχαύρι μπόκε ςτη ςϊρκα του, και αυτϐ 
οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι εκεύνη την ημϋρα φοροϑςε πολϑ χοντρϊ ροϑχα, καθώσ 
ϋκανε τςουχτερϐ κρϑο. Αυτό όταν η πρώτη απϐπειρα δολοφονύασ βαςιλιϊ ςτη 
Γαλλύα μετϊ το 1610.



 Η τιμωρύα για τον Νταμιϊν όταν απϊνθρωπη. τισ 28 Μαρτύου1757, ςτην 
πλατεύα Γκρεβ (Place de Greves) του Παριςιοϑ ςυνϋβη η ακϐλουθη 
διαδικαςύα: μετϊ απϐ πολλαπλϊ βαςανιςτόρια, το χϋρι του με το οπούο 
διϋπραξε το ϋγκλημα κατϊ του βαςιλιϊ, κϊηκε με θεύο. τισ πληγϋσ του 
απϐ τα βαςανιςτόρια ρύχτηκε καυτϐ λϊδι, μϐλυβδοσ και καυτϐ λιωμϋνο 
κερύ.  τη ςυνϋχεια τϋςςερα ϊλογα δϋθηκαν ςτα πϐδια και ςτα χϋρια του 
και το ςώμα του κομματιϊςτηκε. Ο κορμϐσ του ςώματοσ του, χωρύσ τα 
ϊνω και κϊτω ϊκρα, ςτη ςυνϋχεια κϊηκε. Η εκτϋλεςό του με αυτϐ τον 
βύαιο και απϊνθρωπο τρϐπο προκϊλεςε μεγϊλη αναταραχό ςτην Γαλλύα. 
Ιδύωσ οι Διαφωτιςτϋσ ϊςκηςαν μεγϊλη κριτικό ςτον βαςιλιϊ. Ο ύδιοσ ο 
βαςιλιϊσ τισ επϐμενεσ εβδομϊδεσ ϋπεςε ςε κατϊθλιψη, βλϋποντασ πωσ ο 
ύδιοσ του ο λαϐσ δεν τον όθελε πια, και κατϊλαβε πωσ βϊδιζε ςε λϊθοσ 
δρϐμο.

 Η αναποφαςιςτικϐτητα και η ανικανϐτητϊ του να κυβερνόςει ϋπαιξαν 
ςπουδαύο ρϐλο ςτη Γαλλικό Επανϊςταςη. 



Λουδοβίκοσ ΙΣΤ’ 
 Ήταν ο μεγαλϑτεροσ απϐ 8 παιδιϊ, 

εκ των οπούων τα τρύα πϋθαναν ςε 
βρεφικό ηλικύα. Οι γονεύσ του τον 
απαρνόθηκαν αφοϑ λϊτρευαν τον 
ϊλλον τουσ γιο,  Λουδοβύκο τησ 
Βουργουνδύασ που πϋθανε το 1761 ςε 
ηλικύα 10 ετών. Δυνατϐ και υγιϋσ 
παιδύ, εύχε μεγϊλο ενδιαφϋρον για 
την Αγγλικό ιςτορύα και αςτρονομύα. 
Ο πρϐωροσ θϊνατοσ του πατϋρα του 
ϋφερε τερϊςτια κατϊθλιψη ςτην 
μητϋρα του, που πϋθανε και αυτό 
λύγο αργϐτερα απϐ την λϑπη τησ. 
Σϐτε ςε ηλικύα 11 ετών ορύςτηκε 
δελφύνοσ και διϊδοχοσ του Γαλλικοϑ 
θρϐνου. 



Λουδοβίκοσ ΙΣΤ΄
 Ο νϋοσ βαςιλιϊσ χαρακτηριζϐταν απϐ αφηρημϊδα που πολλού την απϋδιδαν ςτην ιςχυρό 

μυωπύα του: μετϊ βύασ μποροϑςε να ξεχωρύςει ακϐμα και το ςυνομιλητό του. Ήταν 
εξαιρετικϊ μελετηρϐσ και τα ενδιαφϋροντα του όταν η ιςτορύα, η γεωγραφύα και οι τϋχνεσ. 
Σο ναυτικϐ το ϋκανε προτεραιϐτητα τησ πολιτικόσ του, κϊτι ςτο οπούο η χώρα του 
μειονεκτοϑςε ςε ςχϋςη με την μεγϊλη τησ αντύπαλο, την γειτονικό Αγγλύα. Σο ενδιαφϋρον 
του για το ναυτικϐ οφειλϐταν και ςτον ενθουςιαςμϐ του ϐταν εύδε για πρώτη φορϊ τη 
θϊλαςςα.

 Ο Λουδοβύκοσ ΙΔ΄ςτϐχευε απειλώντασ τουσ ευγενεύσ τησ αυλόσ να μειώςει το κϑροσ τουσ 
μπροςτϊ ςτην απϋραντη βαςιλικό ιςχϑ. Τπόρχε αυςτηρϐ ιεραρχικϐ ςϑςτημα με 
επικεφαλόσ τον ύδιο τον βαςιλιϊ, και οποιαδόποτε προςπϊθεια ανεξαρτητοπούηςησ απϐ 
την βαςιλικό ιςχϑ κατϋληγε ςε αποτυχύα. Ο Λουδοβύκοσ ο 16οσ ςτϐχευε να ανατρϋψει το 
ςυγκεκριμϋνο ςϑςτημα, μειώνοντασ την βαςιλικό ιςχϑ και δύνοντασ περιςςϐτερεσ εξουςύεσ 
ςτον λαϐ. Ήταν ο πρώτοσ Γϊλλοσ μονϊρχησ που γνώριζε ϊπταιςτα την αγγλικό γλώςςα, 
και ϐλεσ τισ ιδϋεσ του διαφωτιςμοϑ. Ο ςτϐχοσ του όταν μια διαφωτιςτικό μοναρχύα με 
ϑνταγμα ςτα πρϐτυπα του βαςιλιϊ τησ Πρωςύασ Υρειδερύκου Β΄. Αλλϊ η επιθυμύα τησ 
ςυζϑγου του, Μαρύασ Αντουανϋτασ, και των μελών του Κοινοβουλύου να προχωρόςουν ςε 
μεταρρυθμύςεισ αμαϑρωςαν την εικϐνα του. Ο λαϐσ τον παρεξόγηςε, μην κατανοώντασ τισ 
αρχικϋσ καλϋσ του προθϋςεισ.



Η Λογοτεχνία κατά τον 17ο αιώνα
Η πνευματικό και καλλιτεχνικό δραςτηριϐτητα γνώριςε

μεγϊλη ϊνθηςη κατϊ το 17ο αιώνα ό αιώνα του
Λουδοβύκου ΙΔ' (1638-1715). Η γαλλικό λογοτεχνύα
ακολουθώντασ τον κλαςικιςμό, παρϊγει ϋργα διαχρονικϊ
με θεματογραφύα κλαςικό ό ςϑγχρονη.

Ο Μολιϋροσ (1622-1753), ϋνασ απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ
ςυγγραφεύσ τησ περιϐδου αυτόσ, διακωμωδεύ την
ανερχϐμενη αςτικό τϊξη τησ εποχόσ του
(Αρχοντοχωριϊτησ). Η λογοτεχνικό παραγωγό ςυνεχύζεται
ςτη Γαλλύα και κατϊ το 18ο αιώνα με τουσ εκπροςώπουσ του
Διαφωτιςμοϑ, ενώ προσ το τϋλοσ του αιώνα αυτοϑ
εμφανύζεται ο ρομαντιςμόσ.



Μολιζροσ (1622-1673)
Θεατρικϐσ ςυγγραφϋασ, διευθυντόσ 
θεϊτρου και ηθοποιϐσ. Οι Γϊλλοι τον 
θεωροϑν ωσ τον καλϑτερο κλαςςικϐ 
ποιητό τουσ, ενώ για πολλοϑσ εύναι 
και ο καλϑτεροσ Γϊλλοσ λογοτϋχνησ. 
Μπϐρεςε και ϋφερε την κωμωδύα ςε 
ύςη θϋςη με την τραγωδύα, και αυτϐ 
εύναι το μεγαλϑτερο κατϐρθωμϊ του. 
Ανόκε ςτο καλλιτεχνικϐ κύνημα του 
κλαςςικιςμοϑ. 
Αν και προςτατευϐμενοσ του 
Λουδοβύκου ΙΔ’, τα ϋργα του 
αντικατοπτρύζουν την απϋχθειϊ του 
για την υποκριςύα, τισ ύντριγκεσ και 
την κολακεύα που χαρακτηρύζουν τη 
βαςιλικό αυλό.



Εικαςτικζσ τζχνεσ
 Κυρύαρχο ςτοιχεύο των Βερςαλλιών εύναι οι τοιχογραφύεσ και οι 

πύνακεσ ζωγραφικόσ, εμπνευςμϋνοι απϐ την ελληνικό μυθολογύα. 
Έτςι,τα δωμϊτια αυτϊ φϋρουν τα ονϐματα ϐπωσ πχ Δωμϊτιο του 
Ηρακλό, αλϐνι τησ Αφροδύτησ κτλ. το κϋντρο τησ Αύθουςασ 
των Καθρεφτών βρύςκεται η εύςοδοσ για το πολυτελϋςτατο 
υπνοδωμϊτιο του βαςιλιϊ, με απερύγραπτο πλοϑτο. υμβολύζει το 
κϋντρο τησ δϑναμησ του απϐλυτου μονϊρχη, το κϋντρο τησ χώρασ 
υπϐ τον Λουδοβύκο ΙΔ’, που εύναι ο θεμελιωτόσ των Βερςαλλιών.

 H επιμϋλεια των τοιχογραφιών και των πινϊκων ζωγραφικόσ ϋγινε 
κυρύωσ απϐ τον Σςαρλσ Λε Μποϑν. Ο Γϊλλοσ βαςιλιϊσ 
Λουδοβύκοσ ΙΔ’ απεικονύςτηκε ςε μια αλληγορικό μορφό με 
ιςτορικϋσ προςωπικϐτητεσ, ϐπωσ τον Μ. Αλϋξανδρο. Ο Γϊλλοσ 
βαςιλιϊσ υπόρξε φανατικϐσ θαυμαςτόσ του Έλληνα βαςιλϋα, τον 
οπούο θεωροϑςε ωσ πρϐτυπο.



Αρκετοί από τουσ πίνακεσ αποτυπώνουν ςτιγμζσ από τθν 
ηωι του Μεγάλου Αλεξάνδρου.



Ζντονεσ είναι οι επιρροζσ από τθν ελλθνικι 
μυκολογία…
… τόςο ςτο εςωτερικό του 
παλατιού…

… όςο και ςτουσ κόπουσ.



Διαφωτιςμόσ και Γαλλικι 
Επανάςταςθ

 Ο πυρόνασ των ιδεών που ανεδεύκνυε το πνευματικϐ κύνημα 
του Διαφωτιςμοϑ επηρϋαςαν ςημαντικϊ την αςτικό τϊξη 
που αναδεικνυϐταν εντϐσ τησ γαλλικόσ κοινωνύασ και η 
οπούα οργϊνωςε την Γαλλικό Επανϊςταςη. Η μεταβολό των 
κοινωνικών δομών καθιςτοϑςε αναγκαύα την αλλαγό και 
αντικατϊςταςη του παλαιοϑ απολυταρχικοϑ τρϐπου 
διακυβϋρνηςησ που ςτηριζϐταν κυρύωσ ςτο φεουδαρχικϐ 
τρϐπο διακυβϋρνηςησ.

 Ανεξιθρηςκύα, ελευθερύα, ιςϐτητα, ιςονομύα, ατομικό 
ιδιοκτηςύα, ελευθεροτυπύα, ελευθερύα απϐ τη δουλεύα, 
κριτικό αμφιςβότηςη, ανϊπτυξη και καλλιϋργεια τησ 
παιδεύασ εύναι μερικϊ μονϊχα απϐ τα ιδεώδη που ϋφερε ςτο 
προςκόνιο ο Διαφωτιςμϐσ και ϋτυχαν ευρεύασ απόχηςησ 
απϐ το λαϐ. 



Ο Διαφωτιςμόσ
 Ο Διαφωτιςμϐσ αποτϋλεςε ϋνα ιδεολογικϐ και πολιτιςτικϐ κύνημα το οπούο 

κορυφώθηκε κατϊ τη διϊρκεια του 18ου αιώνα, γνωρύζοντασ ευρϑτατη απόχηςη 
ςτουσ κϑκλουσ των πνευματικών ανθρώπων τησ Δυτικόσ και Κεντρικόσ 
Ευρώπησ. Οι ςημαντικϐτεροι εκπρϐςωποι του κινόματοσ ςυναντώνται αρχικϊ 
ςτην Αγγλύα και ςτη ςυνϋχεια ςτη Γαλλύα. 

 Ουςιαςτικϊ, ο Διαφωτιςμϐσ χαρακτηρύζεται απϐ το αύτημα τησ ανεξαρτηςύασ 
τησ ανθρώπινησ κρύςησ που ϋρχεται ςε πλόρη και ευθεύα αντύθεςη με την εποχό 
του Μεςαύωνα ϐπου η αναγωγό ςτην αυθεντύα όταν κοινϐσ τϐποσ.

 Οι οπαδού του Διαφωτιςμοϑ εναντιώνονταν κατϊ των παραδοςιακών 
οικονομικών, πολιτικών, πνευματικών και πολιτιςτικών δομών:

 τρϋφονταν κατϊ τησ θρηςκευτικόσ πρϐληψησ και τησ μιςαλλοδοξύασ.
 Αποκόρυςςαν την απεριϐριςτη και αυθαύρετη εξουςύα των απϐλυτων μοναρχιών, 

δηλαδό των Βαςιλιϊδων των Μεγϊλων Αυτοκρατοριών.
 Αντιμϊχονταν το ςκοταδιςμϐ και την υποδοϑλωςη ςτην μεςαιωνικό παρϊδοςη, 

ϋτςι ϐπωσ αυτό εύχε διαμορφωθεύ με το πϋραςμα των αιώνων.



Τα αίτια τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ
 Η Γαλλικό Επανϊςταςη του 1789 αποτϋλεςε ςταθμϐ ϐχι μϐνον τησ ευρωπαώκόσ ιςτορύασ 

αλλϊ και τησ παγκϐςμιασ. Η ςϑγκρουςη εντϐσ των κϐλπων τησ γαλλικόσ κοινωνύασ 
αντικατϐπτριζε τη διαμϊχη μεταξϑ του παλαιοϑ και του νϋου, δηλαδό τησ διατόρηςησ του 
αναχρονιςτικοϑ φεουδαρχικοϑ ςυςτόματοσ ςε ςχϋςη με τισ νϋεσ αξύεσ που πρϋςβευαν τα 
ιδεώδη του Διαφωτιςμοϑ. 

 Σα αύτια που οδόγηςαν ςτο ξϋςπαςμα τησ Γαλλικόσ Επανϊςταςησ εύναι  κοινωνικϊ,  
οικονομικϊ και  πολιτικϊ.

 Αρχικϊ, ςτον κοινωνικό τομϋα κατϊ τη διϊρκεια του 18ου αιώνα η αςτικό τϊξη αϑξανε 
ολοϋνα και περιςςϐτερο τισ δραςτηριϐτητϋσ τησ και ωσ εκ τοϑτου αναζητοϑςε μια 
ενεργϐτερη ανϊμιξη ςτην πολιτικό, ϐπωσ επύςησ ζητοϑςε και ευνοώκϐτερη φορολογύα 
ϋναντι των ϊλλων τϊξεων. Για την ακμϊζουςα αςτικό τϊξη, τϐςο οι ευγενεύσ ϐςο και ο 
κλόροσ αποτελοϑςαν τισ τϊξεισ που απολϊμβαναν τα περιςςϐτερα προνϐμια εισ βϊροσ των 
πολλών και κυρύωσ των φτωχών αγροτών τα ειςοδόματα των οπούων περιορύζονταν 
ςημαντικϊ.

 Όςον αφορϊ τον οικονομικό τομϋα, τα δημϐςια οικονομικϊ τησ Γαλλύασ ωσ το 1786 εύχαν 
περιϋλθει ςε δεινό κατϊςταςη. Σο ϋλλειμμα τησ χώρασ εύχε διογκωθεύ υπϋρμετρα και το 
γεγονϐσ αυτϐ οφειλϐταν ςτην κακό διαχεύριςη, ςτισ ςπατϊλεσ τησ αυτοκρατορικόσ 
οικογϋνειασ, ςτον τρϐπο φορολϐγηςησ και ςτην ειςαγωγό των νϋων βιομηχανικών 
προώϐντων απϐ την Αγγλύα, το κϐςτοσ των οπούων όταν χαμηλϐτερο ςε ςχϋςη με τα 
αντύςτοιχα παραγϐμενα ςτη Γαλλύα.



Τα αίτια τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ
 Για το λϐγο αυτϐ ϋκτακτεσ επιβαρϑνςεισ επρϐκειτο να επιβληθοϑν τϐςο ςτην 

αςτικό τϊξη ϐςο και ςτουσ γεωργοϑσ, οι οπούοι καλοϑνταν να καλϑψουν το 
οικονομικϐ ϋλλειμμα. Αντιθϋτωσ, οι ευγενεύσ και ο κλόροσ εξαιροϑνταν τησ 
φορολογύασ κϊτι που αϑξανε τη λαώκό δυςαρϋςκεια. Επιπλϋον, αςτϊθμητοι 
παρϊγοντεσ ϐπωσ οι φυςικϋσ καταςτροφϋσ που κατϋςτρεψαν τη ςοδειϊ του 1785 
– 1787 καθώσ και ο βαρϑσ χειμώνασ τα ϋτη 1788 – 1789 οδόγηςαν ςε αϑξηςη τησ 
τιμόσ του ψωμιοϑ και περιοριςμϐ των ειςοδημϊτων του λαοϑ. 

 Σϋλοσ, ςτον πολιτικό τομϋα οι ευγενεύσ και οι κληρικού παρϐτι  αποτελοϑςαν 
μϐλισ το 3% του πληθυςμοϑ, απολϊμβαναν μύα ςειρϊ προνομύων εν αντιθϋςει με 
τουσ αςτοϑσ και τουσ γεωργοϑσ που δεν εύχαν πολιτικϊ δικαιώματα. Η παρουςύα 
του μετριοπαθοϑσ και ϊτολμου Λουδοβύκου ΙΣ' ςτο βαςιλικϐ θρϐνο ϋδωςε και 
ςτισ δϑο «παρατϊξεισ» την ευκαιρύα να διεκδικόςουν μύα καλϑτερα θϋςη ςτο 
τϐτε ιςχϑον καθεςτώσ. Απϐ την πλευρϊ τουσ, οι ευγενεύσ και οι κληρικού 
επεδύωκαν την ανϊδειξό τουσ μϋςα απϐ την αποδυνϊμωςη τησ μοναρχύασ, ενώ 
αςτού και καλλιεργητϋσ εμπνεϐμενοι απϐ τισ αρχϋσ του Διαφωτιςμοϑ, δεν 
αναγνώριζαν τα δικαιώματα των ολιγϊριθμων ευγενών και κληρικών 
επιδιώκοντασ τον περιοριςμϐ τουσ για την ανϊπτυξη των δικών τουσ 
οικονομικών ςυμφερϐντων που θα προωθοϑνταν μϋςω τησ ενύςχυςησ τησ 
πολιτικόσ τουσ θϋςησ. 



Σατυρικό ςκίτςο τθσ εποχισ. Ο λαόσ επωμίηεται 
τα βάρθ των ευγενών και του κλιρου.



Η Γαλλικι Επανάςταςθ - 1789

 Η Γαλλικό Επανϊςταςη του 1789 όταν η 
κοινωνικό επανϊςταςη που κατόργηςε την 
απϐλυτη μοναρχύα ςτην Γαλλύα γκρεμύζοντασ το 
φεουδαρχικϐ  ςϑςτημα και αντικαθιςτώντασ το 
με το καπιταλιςτικϐ, και ώθηςε ςε 
αναδιοργϊνωςη την Ρωμαιοκαθολικό Εκκληςύα. 
Η Γαλλικό Επανϊςταςη ενϋπνευςε τουσ λαοϑσ 
ϐλησ τησ Ευρώπησ να παλϋψουν ενϊντια ςτην 
εκμετϊλλευςη και την απολυταρχικό μοναρχύα, 
αποτελώντασ το ϋναυςμα για τον ξεςηκωμϐ 
ςτην Ιςπανύα, την Ιταλύα και την Ελλϊδα.

 Κατϊ την ορθϐδοξη ϊποψη που όταν η κυρύαρχη 
μϋχρι τα μϋςα του 20ου αιώνα, η επανϊςταςη 
οργανώθηκε απϐ την ανερχϐμενη αςτικό τϊξη 
(Bourgeoisie), η οπούα εμπνευςμϋνη απϐ τα 
κηρϑγματα των Διαφωτιςτών και με κεντρικϐ 
ςϑνθημα το τρύπτυχο «Ελευθερία, Ιςότητα, 
Αδελφοςύνη», θϋληςε να βελτιώςει την 
υπϊρχουςα μοναρχύα μετατρϋποντϊσ την ςε 
ςυνταγματικό και ϐχι να την καταργόςει. 



Ο αποκεφαλιςμόσ του Λουδοβίκου 
ΙΣΤ’ 

 Αφοϑ δικϊςτηκε με 
ςυνοπτικϋσ διαδικαςύεσ με 
την κατηγορύα τησ εθνικόσ 
προδοςύασ , ο βαςιλιϊσ 
καταδικϊςτηκε ςε θϊνατο 
με αποκεφαλιςμϐ, και 
οδηγόθηκε ςτην  γκιλοτύνα 
ςτισ 21 Ιανουαρύου του 1793 

 Σα τελευταύα του λϐγια 
όταν: Είμαι αθώοσ κύριοι 
και εύχομαι το αίμα μου να 
ςφραγίςει τουλάχιςτον την 
ευτυχία των Γάλλων.



 Μετϊ την Γαλλικό Επανϊςταςη
 Στην Γαλλικό Επανϊςταςη το βαςιλικό καθεςτώσ ανετρϊπη, 

οπότε οι Βερςαλλύεσ ϋπαψαν να εύναι βαςιλικό κατοικύα και 
πρωτεύουςα τησ Γαλλύασ..Κϊτω από τον Λουδοβύκο-Φύλιππο 
ολόκληρο το ανϊκτορο ανακαινύςθηκε και δημιουργόθηκε 
το Μουςεύο Γαλλικόσ Ιςτορύασ ςε μια πτϋρυγα των 
Βερςαλλιών. 

 Σόμερα
 Το ανϊκτορο των Βερςαλλιών εύναι ςόμερα Εθνικό Μουςεύο 

τησ Γαλλύασ, και πραγματικόσ πόλοσ ϋλξησ εκατομμυρύων 
τουριςτών κϊθε χρόνο. Απαςχολεύ 900 εργαζόμενουσ. Κϊθε 
χρόνο δϋχεται περύπου 3 εκατομμύρια επιςκϋπτεσ ςτο 
κτύριο, και ϊλλα 7 εκατομμύρια ςτουσ τερϊςτιουσ κόπουσ. 
Το 70% των τουριςτών εύναι ξϋνοι.



Ο Ήλιοσ ςτθν είςοδο του ανακτόρου, 
ςφμβολο του Λουδοβίκου ΙΔ’ 
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