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Ο εμφύλιος πόλεμος είναι ένα είδος πολέμου που γίνεται
ανάμεσα σε ομάδες που βρίσκονται και ζουν στην ίδια χώρα
ή ίδιο κράτος.

Πολλές φορές ένας εμφύλιος πόλεμος είναι πιο
καταστροφικός σε σχέση με έναν πόλεμο ανάμεσα σε δύο
διαφορετικές χώρες, κυρίως επειδή μαζί με την υλική
καταστροφή έρχεται και η αλλοίωση των ανθρώπινων
συμπεριφορών στην ίδια χώρα.

Οι άνθρωποι ανεξαρτήτου είδους πολέμου αλλάζουν,
μεταμορφώνονται σε κάτι που δεν θυμίζει άνθρωπο. Πόσο
μάλλον σε έναν εμφύλιο ξεχνάνε την σχέση οικογένειας και
πλέον στόχος είναι η εξόντωση του ‘αντιπάλου’.



Όπως προαναφέραμε σε τέτοιες συνθήκες είναι δύσκολο
να μην ‘αλλοιωθεί’ κάποιος. Δηλαδή να αλλάξει η
συμπεριφορά του, αλλά και ο τρόπος ανταπόκρισης
στα κοντινά-στενά του άτομα(π.χ. οικογένεια, φίλους).
Εφόσον βρίσκονται σε πόλεμο, όλοι για κάποιον είναι
εχθροί.

Πολλές λέξεις και προτάσεις χάνουν το πραγματικό τους
νόημα και αποκτούν άλλη σημασία. Για παράδειγμα, η
τάση να εξετάζονται προσεκτικά όλες οι όψεις ενός
ζητήματος κάποτε θεωρούταν έξυπνη κίνηση, σε έναν
εμφύλιο θεωρείται πρόφαση για υπεκφυγή. Ενώ η
προσωπική διστακτικότητα θεωρήθηκε δειλία.



Ά Εμφύλιος(Με διάρκεια: Φθινόπωρο 1832-Ιούλιος 
1824) 

΄Β Εμφύλιος(Με διάρκεια: Ιούλιος 1824-Ιανουάριος 
1825)



Αφορμή ήταν η 

καθαίρεση του 

υπουργού 

Δημήτριου Περούκα 

από τον καινούργιο 

πρόεδρο της Βουλής 

Αλέξανδρο 

Μαυροκορδάτο. Η 

κατηγορία ήταν η 

εξής: Υπέρβαση 

Καθήκοντος 

Ά Εμφύλιος(Με 
διάρκεια: 
φθινόπωρο 1832-
Ιούλιος 1824) 



Η αφορμή αυτού 

του εμφυλίου ήταν η 

άρνηση που είχαν οι 

κάτοικοι της 

Τριφυλλίας για να 

πληρώσουν τους 

φόρους υπό την 

κυβέρνηση Γεώργιου 

Κουντουριώτη. 

Α’ Εμφύλιος(Με 
διάρκεια: 
φθινόπωρο 1832-
Ιούλιος 1824) 



Εκτός από την Ελλάδα μας υπήρξαν και άλλοι εμφύλιοι 
σε άλλες χώρες. Αυτοί είναι οι εξής:

Φινλανδικός Εμφύλιος Πόλεμος(Με διάρκεια: 27 
Ιανουαρίου 1918-15 Μαΐου 1918.)

Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος(Με διάρκεια: 17 Ιουλίου 
1936-1 Απριλίου 1939.)

Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος(Με διάρκεια: 12 
Απριλίου 1861-9 Απριλίου 1865.)



Αφορμή στάθηκε η αλλαγή

κυβέρνησης του Τσάρου Νικόλαου Β’

από μια μεταβατική, αποτελούμενη

από πιο φιλελεύθερες πολιτικές

δυνάμεις. Με αποτέλεσμα τη

δημιουργία 2 παρατάξεων που λίγο

αργότερα συγκρούστηκαν. Από την μία

πλευρά βρισκόντουσαν οι

σοσιαλδημοκράτες(η εργατική τάξη οι

κομμουνιστές συμπεριλαμβανομένων

και ακραίων στοιχείων.) Και από την

άλλη ήταν οι φιλελεύθεροι (οι

συντηρητικοί , αγροτική τάξη και

διάφοροι ριζοσπάστες)

ΦινλανδικόςΕμφύλιος
(Με διάρκεια: 27 Ιανουαρίου 
1918-15 Μαΐου 1918.)



Οι δύο αντίπαλοι (οι

Δημοκρατικοί και ο Βασιλιάς)

εναλλάσσονταν στην εξουσία

αλλά όλα ανατράπηκαν όταν ο

Φράνκο κατέστειλε μια απεργία

ανθρακωρύχων

σκοτώνοντας χίλια άτομα. Αυτή

ήταν λοιπόν και η αφορμή του

εμφυλίου στην Ισπανία.

Ισπανικός Εμφύλιος
(Με διάρκεια: 17 Ιουλίου 
1936-1 Απριλίου 1939.)



Η αφορμή του εμφυλίου αυτού

ήταν οι διαφορές με τις πολιτείες

του Βορρά, διότι είχαν

καταργήσει την δουλεία ενώ στις

πολιτείες του Νότου που την

ευνοούσαν(την δουλεία). Λόγο

της δυνατότητας της κεντρικής

κυβέρνησης ζήτησαν την

απαγόρευση της δουλείας σε

αυτά τα εδάφη που δεν είχαν

γίνει ακόμα πολιτείες.

Αμερικανικός Εμφύλιος
(Με διάρκεια: 12 Απριλίου 
1861-9 Απριλίου 1865.)



Με λίγα λόγια λοιπόν ανεξαρτήτως την χώρα , την οικονομία
αλλά και την αφορμή όλες οι παραπάνω χώρες
‘αλλοιώθηκαν’ διότι δεν συμφωνούσαν. Σε όλο αυτό
αλλοιώθηκαν άνθρωποι, συμπεριφορές και σχέσεις
ανεξαρτήτου σημασίας. Ο γείτονας έγινε εχθρός. Ένας
φίλος; Και αυτός εχθρός. Ο πιο σημαντικός δεσμός, η
οικογένεια; Αλλοιώθηκε και εκείνη ενώ ύστερα από λίγο
έγινε και αυτή εχθρός.

Σαν συμπέρασμα μετά από αυτή μας την εργασία βγάλαμε
πως δυστυχώς πέρα από όλες τις υλικές και ψυχικές ζημιές
ένας άνθρωπος όταν μπαίνει σε έναν εμφύλιο πόλεμο γίνεται
αναίσθητος, εγωιστής. Ουσιαστικά σταματάει να είναι
άνθρωπος.



 Σχολικό Βιβλίο Ά Λυκείου (Αρχαίοι Έλληνες 
Ιστοριογράφοι) Σελ.353-354 Μετάφραση: Άγγελος 
Βλάχος.

 Πηγή Εικόνων Και Κειμένου Διαφανειών 4-6: 
https://www.sansimera.gr

 Πηγή Εικόνων Και Κειμένου Διαφανειών 7-8: 
https://www.huffingtonpost.gr

 Πηγή Εικόνων Και Κειμένου Διαφανειών 7+9: 
https://www.ethnos.gr/

 Πηγή Εικόνων Και Κειμένου Διαφανειών 7+10: 
https://www.sansimera.gr/
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