
ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 



Η πορεία προς την επανάσταση 
 

Ø Η βιοµηχανική επανάσταση είχε ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία µιας νέας τάξης,της εργατικής. 

Ø Οι εργάτες δεν είχαν καµία ιδιοκτησία πάνω στα µέσα 
της µαζικής παραγωγής. 

Ø Αποτέλεσµα δηµιουργία  προλαιταριάτου. 
Ø Αντίθετα µε την αστική τάξη της γαλ. 
Επανάστασης(1789) συνοιδητοποίησε γρήγορα την θέση 
και δύναµή του. 



Η πορεία προς την 
επανάσταση 

Οι όροι κεφάλαιο και εργατική τάξη µελετήθηκαν 
επιστηµονικά από τους Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Έγκελς.Ως 
διαφωτιστές άνοιξαν το δρόµο που οδηγεί στην πρακτική 
εφαρµογή της έλλειψης των κοινωνικών αντιθέσεων, στην 
κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, εν 
ολίγοις στον κοµµουνισµό. 

Καρλ Μαρξ και 
Φρίντριχ Έγκελς 



Η πορεία προς την 
επανάσταση 

Η γαλική αστική τάξη, αφού εξασφάλισε όσα αγωνίστηκε να 
πετύχει το 1789, κατάντησε να συνεργάζεται µε τα αποµηνάρια 
της φεουδαρχίας, που είχε µετατραπεί σε πεφωτισµένη, 
συνταγµατική µοναρχία. Η µαρξιστική διδασκαλία της 
κατάπτωσης του καπιταλιστικού συστήµατος µέσα από τις ίδιες 
του τις αντιθέσεις συµπληρώθηκε από τη µεγάλη προσφορά στο 
µαρξιστικό οικοδόµηµα του Βλαντίµηρ Λένιν, ο οποίος 
υποστήριξε στο κείµενό του "Το σύνθηµα για τις Ενωµένες 
Πολιτείες της Ευρώπης" και "Το στρατιωτικό πρόγραµµα της 
προλεταριακής επανάστασης" τη θεωρία, σύµφωνα µε την οποία 
η επικράτηση του σοσιαλισµού είναι προσωρινά µόνο δυνατή σε 
µία µόνο, ξεχωριστή, καπιταλιστική χώρα. 



Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΣΑΡΙΚΟΥ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Ø Τελος 19ου αρχες 20ου αιωνα 
Ø 85% πληθυσµου αγροτες 
Ø Τα µεγαλύτερα και ευφορα κτήµατα ιδιοκτησία µεγάλων 
γαιοκτηµόνων 

Ø Ακµή βιοµηχανίας,εξαθλίωση εργατών,συχνές 
εξεγέρσεις 

Ø Ένταση από ήττα στον ρωσοϊαπονίκο πόλεµο 1904 
-1905 

Ø Απολυταρχικο κράτος τσάρου.Έκδωση συντάγµατος  
Ø Α΄παγκόσµιος πόλεµος,επιτράτευση παράληση της 
οικονοµίας,εξαθλίωση λαϊκών τάξεων,πρβλήµατα 
ρωσικού στρατού 

Τσάρος:Νικόλαος 
β ́ Ροµανώφ 



ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1905 

Τον Ιανουάριο τους έτους αυτού κηρύχτηκε γενική απεργία 
στα εργοστάσια της Πετρούπολης, ηµέρα Κυριακή, 
χιλιάδες άοπλοι  µε εικόνες και πορτρέτα του τσάρου 
συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των χειµερινών ανακτόρων 
της Πετρούπολης. Ο τσάρος δε δέχτηκε να ακούσει τα 
αιτήµατα του πλήθους και διέταξε τη φρουρά του να 
διαλύσει τουςδιαδηλωτές,έτσι η χιονισµένη πλατεία  
βάφτικε  µε αίµα. 



Στις 15 Ιουνίου 1905 στασίασε και το πλήρωµα 
του θωρικτού Ποτέµκιν. Στρατιωτικές στάσεις 
ακολούθησαν στην Κροστάνδη, στο στόλο 
του Εύξεινου, ενώ το Δεκέµβρη  ξέσπασε 
γενική απεργία στη Μόσχα, που εξελίχτηκε σε 
ένοπλη εξέγερση, η οποία τελικά πνίγηκε στο 
αίµα. Τα γεγονότα αυτά, αν και δεν  πέτυχαν, 
έδωσαν την ευκαιρία στους αγρότες και στους 
εργάτες να οργανωθούν σε σοβιέτ και να 
προετοιµάζονται κατάλληλα για το 
αποφασιστικό και νικηφόρο χτύπηµα. Στο 
µεταξύ ο τσάρος, κάτω από την πίεση των 
γεγονότων, παραχώρησε νοµοθετικές 
συνελεύσεις (Δούµες), που τελικά απέτυχαν στο 
έργο τους, λόγω της αντίδρασης του τσάρου 
στις µεταρρυθµίσεις και του απολυταρχικού 
πρωθυπουργού του Στολίπιν. 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 



Η Φεβρουαριανή Επανάσταση 
 

Ø Η εργατική επανάσταση άρχισε κατά το τέλος του 
Φεβρουαρίου του 1917στην Αγία Πετρούπολη. 

Ø Τεράστιες απεργίες και δυναµικές διαδηλώσεις, που 
αργότερα εξελίχτηκαν σε οργανωµένο επαναστατικό 
κίνηµα. 

Ø Ο πρόεδρος της τέταρτης Δούµας  Ροντζιάνκο µαζί µε την 
εκτελεστική επιτροπή του σοβιέτ ζήτησαν την παραίτηση του 
τσάρου Νικόλαου Β΄, ο οποίος εγκατέλειψε την εξουσία στις  15 
Μαρτίου 1917, χωρίς ο διάδοχός του δούκας  Μιχαήλ 
Αλεξάνδροβιτς, να δεχτεί τις ευθύνες του θρόνου. 

΄Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την οριστική ανατρωπή της  µοναρχία στη 
Ρωσία και µαζί της τη φεουδαρχική απολυταρχία. 

 



Η Φεβρουαριανή Επαναστασή 

Ø Προσωρινή ανάληψη της πρωθυπουργίας από 
τον πρίγκιπα Λβοφ 

Ø Αντιπροσωπεύοντας τα συµφέροντα της 
αστικής τάξης διακήρυξε ότι θα συνέχιζε την 
ένοπλη σύγκρουση µε τη Γερµανία µέχρι την 
τελική ρωσική νίκη  στον Α΄ Παγκόσµιο 
πόλεµο και ότι θα εφάρµοζε φιλελεύθερο 
πολιτικό πρόγραµµα µεταπολεµικά. 

Οι υποσχέσεις αυτές δεν ικανοποίησαν το λαό, 
που ανέµενε ριζικές αλλαγές µέσα στις κακουχίες 
του πολέµου, της πείνας και της εξαθλίωσης.  

Τµήµατα ρώσικου στρατού  



Αποτελέσµατα Φεβρουαριανής 
Επανάστασης 

Ø Η προσωρινή κυβέρνηση έδωσε γενική αµνηστία. 
Ø Ανακύριξη της αυτονοµίας της Φιλανδίας. 
Ø Φυλάκιση αυτοκρατορικής οικογένειας 
Ø Παύση των πογκρόµ κατά των Ευραίων 
Ø Κατάργηση θανατικής ποινής 
Ø Εφαρµογή του οκταώρου και χορήγηση δικαιώµατος εκλέγειν 
εκλέγεσθαι στις γυναίκες 

Ø Επιστροφή Λενιν στη Ρωσία µε σύνθηµα την µη υποστήριξη της 
καπιταλιστικής κυβέρνησης και ΄παύση του ιµπεριαλιστικού 
πολέµου.Καθώς η ρώσικη κυβέρνηση κλονιζώταν 

Ø ο ρωσικός στρατός πιεζόταν συνεχώς από τους Γερµανούς, οι 
µπολσεβίκοι ενισχύθηκαν από τον Τρότσκi, το σπουδαιότερο µετά 
το Λένιν αρχηγό και  θεµελιωτή της σοσιαλιστικής επανάστασης. 



Βλαντιµίρ  Λένιν Και Λέων Τρότσκι  
 

Ø  Βλαντιµίρ Λένιν  
Ο Βλαντίµιρ Ιλίτς Λένιν ήταν µεγάλος πολιτικός, 
ηγέτης της Ρωσικής Επανάστασης και επικεφαλής 
της Ε.Σ.Σ.Δ. (1922-1924). Ηγέτης της Κοµµουνιστικής 
Διεθνούς και του µπολσεβικικού κόµµατος. 
Ø  Λέων Τρότσκι  
O Λεφ Νταβίντοβιτς Μπρονστέιν ή Λέων Τρότσκι 
ήταν Μπολσεβίκος επαναστάτης και θεωρητικός 
του Μαρξισµού. Ήταν πολιτικός του οποίου 
λαµβανόταν σοβαρά η άποψη στα πρώτα χρόνια 
της Σοβιετικής Ένω και γι' αυτό το λόγο διετέλεσε 
Κοµισσάριος (υπουργός) Εξωτερικών αµέσως µετά την 
επανάσταση και στη συνέχεια, στα χρόνια της 
Αντεπανάστασης, ίδρυσε τον Κόκκινο Στρατό και 
επιτέλεσε Κοµισσάριος Πολέµου. 

Αριστερά διακρίνεται ο 
Λέων Τρότσκι και δεξιά ο 
Βλαντίµιρ Λένιν 



Η  Οκτωβριανή Επανάσταση του 
1917 

Ø  Παραίτηση Λβοφ τον Ιούλιο. 
Ø  Προκύρηξη εκλογών από τον νέο πρωθυπουργό 
Κέρενσκι. 

Ø  Αποτυχηµένο πραξηκόπηµα από τον στρατ.  δοιηκιτή 
της Πετρούπολης Κορνίλοφ αφόυ συνέβαλλαν οι 
οπλισµένες αγροτικές  µάζες.Ετσι η επανάσταση 
πετέτυχε την πρώτη της νίκη. 

Ø   25 Σεπτεµβρίου ο Τρότσκι εκλέχτηκε πρόεδρος του 
σοβιέτ της Πετρούπολης 

Ø   7 Οκτωβρίου ο Λένιν φτάνει κρυφά στην Πετρούπολη 
για να αναλάβει τη διεύθυνση της ένοπλης εξέγερσης. 

Ø  10 Οκτωβρίου ιστορική συνεδρίαση ιστορική 
συνεδρίαση όπουδεκτή η πρόταση του Λένιν για ένοπλη 
εξέγερση, µε ψήφους 10 υπέρ και 2 (Ζινόβιεφ, 
Κάµενεφ) κατά. 

Ο προθυπουργός Κέρενσκι 



Η επικράτηση της Επανάστασης 

Ø   24 Οκτωβρίου ξεσπά η µεγάλη επανάσταση 
Ø   Η κυβέρνηση απαγόρευσε την κυκλοφορία του κεντρικού 
οργάνου των µπολσεβίκων "Ραµπότσι Πουτ" κι στελνει 
θωρακισµένα αυτοκίνητα στο τυπογραφείο και στα γραφεία 
σύνταξης της εφηµερίδας. 

Ø   Κόκκινοι φρουροί  και οι επαναστατηµένοι στρατιώτες 
απέκρουσαν τα θωρακισµένα αυτοκίνητα. 

Ø   Κατά τις 11 η ώρα η εφηµερίδα κυκλοφόρησε µε την 
προκήρυξη της ανατροπής της κυβέρνησης. 

Ø Ενώ το υπουργικό συµβούλιο συνεδρίαζε στα χειµερινά 
ανάκτορα, η κόκκινη φρουρά της Πετρούπολης καταλάµβανε: 
το κεντρικό τηλεγραφείο, τις γέφυρες, τους σιδηροδροµικούς 
σταθµούς και την Κρατική Τράπεζα. 

Ø Το καταδροµικό "Αουρόρα" (Αυγή) µπήκε στο Νέβα κι 
έστρεψε τα πυροβόλα του στα ανάκτορα  (έδρα της τελευταίας 
αστικής κυβέρνησης). Την άλλη µέρα τα ανάκτορα 
πολιορκήθηκαν και καταλήφθηκαν, η κυβέρνηση έπεσε, οι 
υπουργοί συνελήφθησαν και ο Κερένσκι δραπέτευσε. 

O Λένιν βγάζει 
βγάζει λόγο στους  
Μπολσεβίκους 



Η επιτυχία της επανάστασης και ο δρόµος προς τον 
εµφύλιο 

Ø   25 Οκτωβρίου 2ο συνέδριο των σοβιέτ της Ρωσίας-αποφάσισε το πέρασµα της 
εξουσίας στα σοβιέτ. 

Ø  Έκδοση δύο ιστορικών διαταγµάτων για την Ειρήνη και για τη Γη: "Η ιδιοκτησία 
των γαιοκτηµόνων στη γη καταργείται από τη στιγµή αυτή χωρίς καµία 
αποζηµίωση". 

Ø  Σχηµάτιση του πρώτου συµβουλίου των Επιτρόπων του Λαού (υπουργικό 
συµβούλιο) µε τον Λένιν ως πρόεδρο 

Ø  Στις 2 Νοεµβρίου η σοβιετική κυβέρνηση δηµοσίευσε τη διακήρυξη των 
δικαιωµάτων των λαών της Ρωσίας 

Ø   Η επανάσταση επικράτησε και στη Μόσχα κάτω από την καθοδήγηση του 
Μπουχάριν και του Σµιρνόφ.  

Ø  Αντίδραση  στη νέα κατάσταση κυρίως µε την υποστήριξη των ξένων εµπόλεµων 
δυνάµεων που δεν είδαν αρνητικά  την κατάργηση των προνοµίων τους στη 
ρωσική οικονοµία, καθώς και µε την εκµετάλλευση των µειονεκτηµάτων της 
συνθήκης που αναγκάστηκε να συνάψει στο Μπρεστ-Λιτόφσκ το 1918 η Ρωσία 
µε τους Γερµανούς. Σχηµατίστηκαν γύρω από το νέο σοβιετικό κράτος πάµπολλα 
µέτωπα, ενώ οι εσωτερικές ανακατατάξεις και η νέα νοοτροπία δεν είχαν ακόµα 
γίνει καθεστώς. 



Εµφύλιος 

Ø  16 Ιουλίου 1918 εκτελέστηκε ολόκληρη η 
αυτοκρατορική οικογένεια. 

Ø  Ο Τρότσκι ανέλαβε τη δηµιουργία ενός νέου ισχυρού 
στρατού για να αντιµετωπιστούν οι εξωτερικοί εχθροί- Η 
εκστρτία της κριµαίας  οργανωµένη από Αγγλογάλλους 
(συµµετοχή Ελλάδας)το Σεπτέµβρη απέτυχε 

Ø   Ο ναύαρχος Κολτσάκ ανέλαβε το Σεπτέµβριο του 1918 
τον αγώνα των αντεπαναστατών (Λευκών), που όµως δεν 
κατόρθωσαν να γίνουν αγαπητοί στους αγρότες, γιατί 
ταυτίζονταν µε τους τσαρικούς. Βέβαια  κατόρθωσε να 
πλησιάσει το Βόλγα κατά το Μάρτιο και Απρίλιο 
του 1919. 

Ø  Φλεβάρη του 1920 δικάζεται και τουφεκίζεται 
Στον Ρωσικό Εµφύλιο πέθαναν περίπου 9 εκατοµµύρια 
άτοµα και θεωρείται ως η 20η µεγαλύτερη αγριότητα στην 
παγκόσµια ιστορία. 

ΤΑΓΜΑΤΑ 
ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ Ρώσικη αυτικρατορική 

οικογένεια 



Ρωσική Επανάσταση για τον Κόσµο 

•  Όπως η µεγάλη Γαλλική Επανάσταση του 1789, έτσι και η 
Ρωσική του 1917 είναι ορόσηµα στη µακραίωνη  πορεία των 
λαών της Γης για την πραγµατοποίηση του ιδεώδους της 
ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η Ρωσική 
Επανάσταση γεννήθηκε σε µια κρίσιµη για την ανθρωπότητα 
στιγµή, σ` ένα κλίµα πάντως ευνοϊκό για την εξέλιξή της. 

•  Η Ρωσική Επανάσταση  και δεν σφράγισε  µόνο την ιστορική 
πορεία της Ρωσίας , αλλά επηρέασε  καθοριστικά ολόκληρη τη 
νεότερη παγκόσµια ιστορία. 



Η ίδριση της ΕΣΣΔ 

Το κράτος  γίνεται οµοσπονδιακό και ονοµάζεται Ένωση 
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών (ΕΣΣΔ) ή 
Σοβιετική Ένωση, όπως καθιερώθηκε να λέγεται. Αυτό 
ήταν το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος του κόσµου. 

Η σηµαία της ΕΣΣΔ 



Πηγές 

q Παναγιώτης Κολλάρος Γ ‘1 
q Υπέυθυνη Καθηγήτρια:Πολυξένη 
Γιαννακοπούλου 

q ΕΝΟΤΗΤΑ 33 

•  Σχολικό βιβλίο 
•  ‘Η Επανάσταση του ‘17 και 
οΛένιν’’ 

•  Wikipedia:Ρωσικη 
επάνασταση,Ρώσικος 
εµφύλιος,Λέων 
Τρότσι,Βλαντίµιρ Λένιν 


