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(ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ) 

Η γαλλική κοινωνία του 18ου αιώνα (παλαιό καθεστώς) 
• 3 κεςμοκετθμζνεσ τάξεισ : 
 Πρϊτθ τάξθ (Κλιροσ)  : 0,5% - είχε προνόμια 
 Δεφτερθ Σάξθ (Ευγενείσ) : 1,5% - είχε προνόμια 
 Σρίτθ τάξθ (αςτοί, αγρότεσ, εργάτεσ) : 98% - είχε μόνο υποχρεϊςεισ (φόρουσ) 

Αίτια επανάςταςησ 
• Δυςαρζςκεια αςτικισ τάξθσ για τον αποκλειςμό από τισ πολιτικζσ αποφάςεισ. 
• Δυςφορία τρίτθσ τάξθσ για τθν επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν ηωισ. 
• Χειμϊνασ 1788-1789 : πείνα → λεθλαςίεσ πλοφςιων ςπιτιϊν και κρατικϊν 
αποκθκϊν. 

Α΄ φάςη γαλλικήσ επανάςταςησ (Μάιοσ 1789-Αφγουςτοσ 1792) 
• Βερςαλίεσ, Μάιοσ 1789 : ςυνζλευςθ των τάξεων υπό το βαςιλιά Λουδοβίκο ΙΣϋ. Ο 
λαόσ ηθτά μεταρρυκμίςεισ και ο βαςιλιάσ νζουσ φόρουσ. 
• Οι αντιπρόςωποι τθσ τρίτθσ τάξθσ αυτοανακθρφχτθκαν Εθνική ςυνζλευςη. 
• Ιοφνιοσ 1789: οι αντιπρόςωποι τθσ τρίτθσ τάξθσ ορκίηονται ότι κα ςυντάξουν 
φνταγμα (όρκοσ του ςφαιριςτηρίου). 
• 9 Ιουλίου 1789 : θ Εκνοςυνζλευςθ αυτοανακθρφχτθκε Συντακτική. 
• 14 Ιουλίου 1789 : κατάλθψθ Βαςτίλθσ από το λαό του Παριςιοφ ( 14 Ιουλίου: 
εκνικι γιορτι Γάλλων). 
• 4 Αυγοφςτου 1789 : θ υντακτικι προχωρά ςε κατάργθςθ των προνομίων. 
• 26 Αυγοφςτου 1789 : Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη 
(βαςιςμζνθ ςτισ αρχζσ του Διαφωτιςμοφ). 
• 5 Oκτωβρίου 1789 : κατάλθψθ των ανακτόρων των Βερςαλιϊν από το λαό. 

Δημιουργία τριών πολιτικών ρευμάτων 
 Δεξιά : όχι άλλεσ μεταβολζσ ςτο παλαιό κακεςτϊσ. 
 Κζντρο : διατιρθςθ μοναρχίασ, με ςυμμετοχι ευγενϊν και μεγαλοαςτϊν ςτισ 

αποφάςεισ. 
 Αριςτερά : πρότυπο το αμερικάνικο πολίτευμα. 

 Λέσχες : πολιτικζσ οργανϊςεισ ευρφτερθσ ςυμμετοχισ (Ιακωβίνοι, Κορδελιζροι) 
Σο α΄ ςφνταγμα τησ Γαλλίασ (1791) 

• Πολίτευμα : ςυνταγματικι μοναρχία 
• Ζκνοσ : κυρίαρχο 
• Νομοκετικό ςϊμα : θ Νομοκετικι ςυνζλευςθ (Βουλι) 
• Εκτελεςτικι εξουςία : βαςιλιάσ και 6 υπουργοί 
• Δικαςτικι εξουςία : ανεξάρτθτθ  
• Δικαίωμα ψιφου : όςοι είχαν περιουςία και πλιρωναν φόρουσ. 
 
Α. ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : παλαιό καθεςτώσ, Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και του πολίτη, δεξιά-κζντρο-αριςτερά, λζςχεσ (Ιακωβίνοι, Κορδελιζροι). 
Β. ΕΡΩΣΗΕΙ : 
1. ε ποιεσ τάξεισ ιταν οργανωμζνθ θ γαλλικι κοινωνία του 18ου αιϊνα; 
2. Ποιεσ καταςτάςεισ οδιγθςαν ςτθν ζκρθξθ τθσ γαλλικισ επανάςταςθσ; 
3. Ποια ιταν τα γεγονότα τθσ αϋ φάςθσ τθσ γαλλικισ επανάςταςθσ; 
4. Ποιεσ ιταν οι βαςικζσ διατάξεισ του αϋ ςυντάγματοσ τθσ Γαλλίασ (1791); 
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 
 

1. τισ παρακάτω προτάςεισ να ςθμειϊςετε ωςτό ι Λάκοσ (να διορκϊςετε το 
λάκοσ) 
α. Προνόμια διζκετε μόνο θ τάξθ των ευγενϊν. 
β. Ο Λουδοβίκοσ ΙΣϋ ςτθ ςυνζλευςθ των τάξεων ηιτθςε να επιβλθκοφν νζοι φόροι. 
γ. Η 14θ Ιουλίου αποτελεί εκνικι γιορτι των Γάλλων, κακϊσ κατά τθν θμερομθνία 
αυτι το 1789 ο λαόσ του Παριςιοφ κατζλαβε τα ανάκτορα των Βερςαλιϊν. 
δ. Σο πολιτικό ρεφμα τθσ δεξιάσ επικυμοφςε να αλλάξει το παλαιό κακεςτϊσ. 
ε. Σο πολίτευμα του πρϊτου ςυντάγματοσ (1791) ιταν θ ςυνταγματικι μοναρχία. 
 
2. Nα ςχολιάςετε τθν εικόνα που ακολουκεί, λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ τισ ιςτορικζσ 
ςασ γνϊςεισ για τθ γαλλικι κοινωνία του 18ου αιϊνα. 

 
Γελοιογπαυία που απεικονίδει τεν τπίτε τάξε 
να κουβαλά τον κλήπο και τεν απιστοκπατία. 

 

3. Να βρείτε τισ επιδράςεισ του Διαφωτιςμοφ ςτθ Διακήρυξη των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του πολίτη τθσ γαλλικισ επανάςταςθσ. 

Διακήπυξη των δικαιωμάτων του ανθπώπου και του πολίτη, 1789 

1. Οζ άκενςπμζ βεκκζμύκηαζ ηαζ παναιέκμοκ εθεύεενμζ ηζ έπμοκ ηα ίδζα δζηαζώιαηα. 

2. Σημπόξ ηάεε πμθζηζηήξ μνβάκςζδξ είκαζ κα δζαθοθάζζεζ ηα θοζζηά ηαζ απανάβναπηα δζηαζώιαηα 

ημο ακενώπμο. Τα δζηαζώιαηα αοηά είκαζ δ εθεοεενία, δ ζδζμηηδζία, δ αζθάθεζα ηαζ δ ακηίζηαζδ ζηδκ 

ηαηαπίεζδ. 

3. Τμ έεκμξ είκαζ απμηθεζζηζηή πδβή ηάεε ελμοζίαξ. Κακέκα ζοθθμβζηό ζώια, ηακέκα άημιμ δεκ 

ιπμνεί κα αζηεί ελμοζία πμο δεκ απμννέεζ από ημ έεκμξ. 

6. Νόιμξ είκαζ δ έηθναζδ ηδξ βεκζηήξ αμύθδζδξ. […] Αθμύ όθμζ μζ πμθίηεξ είκαζ ίζμζ απέκακηζ ζημκ 

κόιμ, ιπμνμύκ όθμζ κα ηαηαθαιαάκμοκ δδιόζζα αλζώιαηα ηαζ εέζεζξ, ακάθμβα ιε ηζξ ζηακόηδηέξ ημοξ 

ηαζ πςνίξ ηαιζά άθθδ δζάηνζζδ πανά αοηή πμο πδβάγεζ από ηζξ ανεηέξ ηαζ ηα πνμηενήιαηά ημοξ. 

10. Κακέκαξ δεκ πνέπεζ κα δζώηεηαζ βζα ηζξ πεπμζεήζεζξ ημο, αηόιδ ηαζ ηζξ ενδζηεοηζηέξ, οπό ημκ όνμ 

πςξ δ εηδήθςζή ημοξ δεκ δζαηανάζζεζ ηδκ ηάλδ ημο κόιμο. 

11. Η εθεύεενδ έηθναζδ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηςκ πεπμζεήζεςκ είκαζ έκα από ηα πμθοηζιόηενα 

δζηαζώιαηα ημο ακενώπμο. Επμιέκςξ, ηάεε πμθίηδξ ιπμνεί κα ιζθά, κα βνάθεζ ηαζ κα ηοπώκεζ 

εθεύεενα, εηηόξ από ηζξ πενζπηώζεζξ ηαηάπνδζδξ αοηήξ ηδξ εθεοεενίαξ, πμο μνίγμκηαζ από ημκ κόιμ. 

17. Δεδμιέκμο όηζ δ ζδζμηηδζία είκαζ δζηαίςια ζενό ηαζ απανααίαζημ, από ηακέκακ δεκ επζηνέπεηαζ κα 

αθαζνεεεί πανά ιόκμ όηακ δ δδιόζζα ακάβηδ, κόιζια δζαπζζηςιέκδ, ημ απαζηεί θακενά ηαζ οπό ηδκ 

πνμΰπόεεζδ ιζαξ δίηαζδξ ηαζ πνμηαηααμθζηήξ απμγδιίςζδξ. 

Πδβή: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/ 


