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Η Γαλλική Επανάσταση (1789) 
Τον 18ο αιώνα η γαλλική κοινωνία ήταν οργανωμένη σε 

τρεις κοινωνικές τάξεις: τους ευγενείς (το 1,5%  του πληθυσμού) 
και τον κλήρο (0,5% του πληθυσμού) από την μια, που είχαν μό-
νο δικαιώματα και δεν πλήρωναν καθόλου φόρο, και τον λαό (α-
στούς, εργάτες, χωρικούς: το υπόλοιπο 98%) που πλήρωνε όλους 
τους φόρους χωρίς να έχει δικαιώματα. 

Το 1789, μετά από έναν δύσκολο χειμώνα με κρύο και πείνα, 
ο λαός, στην ύπαιθρο και τις πόλεις, ξεσηκώθηκε και επαναστά-
τησε λεηλατώντας κρατικές αποθήκες και πλούσια σπίτια. 
Αυτό ήταν το ξεκίνημα της Γαλλικής Επανάστασης. 

Η άλωση του φρουρίου της Βαστίλλης, στο Παρίσι, ήταν η 
πρώτη σημαντική επιτυχία των επαναστατών. 

Η Γαλλική Επανάσταση πέρασε από τρία στάδια. 

Πρώτο στάδιο: Οι επαναστάτες κατήργησαν πολλά από τα προηγούμενα προνόμια των ευγενών, 
μοίρασαν την εκκλησιαστική περιουσία στον λαό, και περιόρισαν την εξουσία τού βασιλιά 
στο ελάχιστο. 
Ψήφισαν την Διακήρυξη των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου και του Πολίτη, η ο-
ποία εμπνεόταν από τις αξίες και τις αρχές 
του Διαφωτισμού.  
Το κύριο σύνθημά τους ήταν:  
«Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη». 

Οι ευγενείς, για να ανακτήσουν τα προνό-
μιά τους, ζήτησαν από τους Ευρωπαίους 
ηγεμόνες να επιτεθούν στους επαναστάτες 
(δηλαδή στον γαλλικό λαό). 

Το γεγονός αυτό εξόργισε τον λαό και η κατά-
σταση οδηγήθηκε στα άκρα, δηλαδή σε ένα καθεστώς βίας και τρομοκρατίας. Αυτό ήταν το...  

...δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο ο βασιλιάς, πολλοί ευγενείς, αλλά και κάποιοι απλοί άνθρωποι 
που κατηγορήθηκαν ως εχθροί της Επανάστασης, εκτελέστηκαν από τους επαναστάτες. 

Στο τρίτο στάδιο, πήρε την εξουσία ο Ναπολέων Βοναπάρτης (Μ. Ναπολέων), ο οποίος κυβέρνησε 
δικτατορικά και έκανε πολέμους για πάνω από 20 χρόνια, εναντίον των γειτονικών κρατών. 

Οι πόλεμοι του Ναπολέοντα τελείωσαν το 1815 με την ολοκληρωτική του ήττα στο Βατερλώ. 

Το ίδιο έτος, οι υπόλοιποι απολυταρχικοί ηγεμόνες 
της Ευρώπης συνεννοήθηκαν και ίδρυσαν την Ιερά 
Συμμαχία, προκειμένου να εμποδίσουν τις ιδέες τής 
Γαλλικής Επανάστασης να επηρεάσουν τους άλλους 
ευρωπαϊκούς λαούς. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: 

Η Γαλλική Επανάσταση αφ’ ενός επηρέασε και 
άλλους λαούς, όπως τον ελληνικό που επαναστάτησε 
λίγα χρόνια αργότερα, αφ’ ετέρου έθεσε τις βάσεις 
της σύγχρονης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.  
Γι’ αυτό και θεωρείται ένα από τα πιο σπουδαία  
γεγονότα των νεότερων χρόνων. 

Γελοιογραφία εκείνης της εποχής, 
που αναπαριστά τις τρεις κοινωνικές 

τάξεις 

Ευγένιος Ντελακρουά: «Η Ελευθερία οδηγεί τον λαό» 

 
Η πορεία προς τις Βερσαλλίες 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 Σε πόσες, και ποιες, τάξεις ήταν χωρισμένη η γαλλική 
κοινωνία του 18ου  αιώνα; 

 Τι δικαιώματα και υποχρεώσεις είχε η κάθε τάξη; 

 Πότε ξεκίνησε η Γαλλική Επανάσταση; Ποια ήταν η 
πρώτη σημαντική νίκη των επαναστατών; 

 Από πόσα στάδια πέρασε η Επανάσταση; 

 Τι ενέργειες έκαναν οι επαναστάτες κατά το πρώτο 
στάδιο; 

 Ποιο ήταν το γενικό χαρακτηριστικό του δευτέρου 
σταδίου της Επανάστασης; 

 Ποιος κυβέρνησε κατά το τρίτο στάδιο; Ποιο ήταν το 
χαρακτηριστικό της διακυβέρνησής του; 

 Τι ήταν η Ιερά Συμμαχία; Πότε ιδρύθηκε; Για ποιον λόγο 
ιδρύθηκε; 

 Τι είναι αυτό που έκανε την Γαλλική Επανάσταση να 
θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα του 18ου 
αιώνα; 

 


