
ΓΑΛΛΙΑ: 
Η  ΓΑΛΛΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  Η  ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

   ……..      

 

 Γαλλική κοινωνία: αριστοκρατική – φεουδαρχική – Τρεις Τάξεις 

Κλήρος / Ευγενείς / Τρίτη Τάξη : (αστική τάξη : οικον ισχύς χωρίς όμως ανάλογο μερίδιο 

στην πολιτική εξουσία + Λαϊκές τάξεις: καθήλωση εισοδημάτων – πρόβλημα με την άνοδο 

των τιμών +Αγρότες: υποχρέωση καταβολής υψηλών φόρων (για… ενίσχυση κρατικών και 

φεουδαρχικών ταμείων) 

 Οικονομικές δυσχέρειες 

Γαλλία 18
ου

 αι.= χώρα κυρίως αγροτική , με το δευτερογενή τομέα καθηλωμένο στη 

βιοτεχνική δραστηριότητα 

2
ο
 μισό 18

ου
 αι. = 1) ελλείμματα από πολέμους + σπατάλες Αυλής 

                             3) δυσμενείς καιρικές συνθήκες 1785-1789 /ειδικά το 1788-1789….. 

 

                      Η έκρηξη της Επανάστασης  1789 :  

 Η σύγκληση των γενικών τάξεων  ως μόνη λύση: 5 Μαίου 1789 = αρχή εργασιών. 

Όμως:  διαπιστώνουν ότι θα τους επιβληθούν νέοι φόροι… 

 Αντίδραση εκπροσώπων Τρίτης τάξης : «Εκπροσωπούμε το 98% των   Γάλλων. Αρα, 

είμαστε Εθνική Συνέλευση». 

       ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ : «Δε σας αναγνωρίζω». 

 20 Ιουνίου : Όρκος του Σφαιριστηρίου ----δεσμεύτηκαν να μην αποχωρήσουν  αν δε  

                                                                           δώσουν    Σύνταγμα στη Γαλλία.  

                    Το τέλος του Παλαιού Καθεστώτος και η νέα εποχή  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΙΣΤ΄ : συγκέντρωσε στρατό στις Βερσαλίες. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΛΑΟΥ: 14 Ιουλίου 1789 κατέλαβε τη Βαστίλλη, σύμβολο απολυταρχικής   

  καταπίεσης.. Η εξέγερση μεταδόθηκε και στις επαρχίες, όπου     καταλύθηκαν οι δημοτικές 

αρχές (οργανώθηκαν νέες) οργανώθηκε   εθνοφυλακή, λεηλατήθηκαν πύργοι ευγενών. 

        4 Αυγούστου 1789 : κατάργηση προνομίων === τέλος παλαιού καθεστώτος 

 26 Αυγούστου 1789 : Διακήρυξη των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη. 

                                         (Ελευθερία – Ισότητα  -  Δικαιοσύνη)  

                                         Ο βασιλιάς υποχρεώθηκε να επικυρώσει τα τετελεσμένα και να  

                                         εγκατασταθεί στο Παρίσι, ώστε να ελέγχεται από τους επαναστάτες. 

  Σύνταγμα 1791 : Συνταγματική μοναρχία/ η εξουσία του βασιλιά περιορισμένη/ η ισότητα 

φαλκιδεύεται : ψηφίζουν μόνο όσοι κατέχουν περιουσία και πληρώνουν φόρο 

  Μετά τις εκλογές του 1791 η νέα Νομοθετική Συνέλευση έχει αριστερότερη σύνθεση και 

κυριαρχουν οι Ζιρονδίνοι 

  Πόλεμος με Αυστρία – Πρωσία/ προδοτική συμπεριφορά του βασιλιά/ στον Δαντόν η 

Εκτελεστική Εξουσία 

 Νίκη Γάλλων εθελοντών στο Βαλμύ 

 Νέες εκλογές 1792 : Νέα Συμβατική Συνέλευση κηρύσσει Δημοκρατία. 1793 : Εκτέλεση 

Λουδοβίκου 

  Η Νέα Συμβατική Συνέλευση : στηρίχτηκε στους Ορεινούς (που κάθονταν στα ψηλότερα 

έδρανα της αίθουσας της Συνέλευσης) και έλαβε οικονομικά μέτρα προς όφελος των 

λαικών τάξεων. Αρχηγός ο Ροβεσπιέρος: περίοδος Τρομοκρατίας 

  1794  η Συμβατική Συνέλευση : ψηφιζει σύλληψη για το Ροβεσπιέρο και θάνατο στη 

λαιμητόμο. 

 1795 : νέο μετριοπαθές αλλα αντιβασιλικό Σύνταγμα. Όμως και  πάλι ψηφίζουν μόνο όσοι 

κατέχουν περιουσία και πληρώνουν φόρο. Τώρα πια η νομοθετική εξουσία ασκείται από 

δύο σώματα: Βουλή και Γερουσία, ενώ η εκτελεστική από ένα πενταμελες Διευθυντήριο 

με  έντονη επεκτατική πολιτική : Κύριος εκφραστής της:   Ο ΜΕΓΑΣ    ΝΑΠΟΛΕΩΝ 


