


 Τον Απρίλιο του 1796, οδήγησε 38.000 Γάλλους 
στρατιώτες στην νικηφόρα 1η Ιταλική Εκστρατεία 
εναντίον των Αυστριακών και του στρατού του 
Πεδεμοντίου. Mέσα σε δύο μόλις εβδομάδες, ο στρατός 
του Πεδεμοντίου νικήθηκε και ο Nαπολέων κινήθηκε 
για να καταδιώξει τον αυστριακό στρατό. Σε μία γέφυρα 
στο χωριό Λόντι, οι Aυστριακοί έστησαν τα πυροβόλα 
τους και 3 τάγματα και προκάλεσαν τον Nαπολέοντα να 
διασχίσει τη γέφυρα. O Nαπολέων διέταξε χωρίς 
δισταγμό μία κατά μέτωπο επίθεση δοκιμάζοντας την 
αποφασιστικότητα των ανδρών του. Ύστερα από 
λυσσαλέα κατά κύματα επίθεση, οι Γάλλοι πέρασαν τη 
γέφυρα. 

   

 

  



 Το πραξικόπημα της 9ης Νοεμβρίου 1799 έφερε 

πράγματι τους Βοναπάρτη, Σεγιές και Ντικό στο 

τιμόνι της Γαλλίας ως προσωρινούς ύπατους. Οι 

πλεκτάνες και οι μηχανορραφίες έδιναν και 

έπαιρναν όμως στον νέο κυβερνητικό συνασπισμό 

και ο Ναπολέοντας θα έδειχνε τις τρομακτικές 

διπλωματικές αρετές του: έθεσε τους εχθρούς στο 

περιθώριο, τους άλλους ύπατους ακόμα πιο μακριά 

και το νέο Σύνταγμα που εγκαθίδρυσε μετέτρεπε τη 

θέση του ύπατου ούτε λίγο ούτε πολύ σε 

δικτατορία. 



 Ως πρώτος ύπατος λοιπόν (το νέο Σύνταγμα πέρασε 

τον Φεβρουάριο του 1800) ο Ναπολέων 

ανακοινώνει στον γαλλικό λαό το τέλος της 

Γαλλικής Επανάστασης, εγκαινιάζοντας έτσι τη 

Ναπολεόντεια Περίοδο της Γαλλίας (Α' Γαλλική 

Αυτοκρατορία). Το 1804, έπειτα από 3 χρόνια ως 

ισόβιος ύπατος, ο Ναπολέων ανακηρύσσεται 

αυτοκράτορας των Γάλλων (2 Δεκεμβρίου 1804) 

και συγκεντρώνει πάνω του όλες τις εξουσίες. 



 Εγκαινιάζει έτσι ραγδαίες μεταρρυθμίσεις στην 

κοινωνία, που περιλαμβάνουν την οικονομία, το 

ποινικό σύστημα και την εκπαίδευση, 

εγκαθιδρύοντας και πάλι τον ρωμαιοκαθολικισμό 

ως επίσημη θρησκεία του κράτους του. 

Ταυτοχρόνως, σκαρώνει τον Ναπολεόντειο Κώδικα 

που καταργεί τα κληρονομικά προνόμια, επιτρέπει 

τη θρησκευτική ελευθερία και εγκαινιάζει την 

αξιοκρατία στα κρατικά αξιώματα. Οι 

μεταρρυθμίσεις του αποδείχτηκαν μάλιστα 

ιδιαιτέρως δημοφιλείς στην κοινωνία, κάνοντας 

τους πολίτες να ξεχάσουν έτσι τη λατρεμένη άλλοτε 

Γαλλική Επανάσταση… 



 Η ευρωπαϊκή ειρήνη που είχε εν τω μεταξύ 

διαπραγματευτεί ο Βοναπάρτης θα αποδεικνυόταν 

ωστόσο πολύ σύντομη, καθώς κράτησε μόλις 3 

χρόνια. Κι έτσι το 1803 η Γαλλία έπιασε και πάλι τα 

όπλα κατά της Βρετανίας, έχοντας κατόπιν σειρά 

Ρωσία και Αυστρία. Οι Βρετανοί κατάφεραν 

αποστομωτική νίκη στη θάλασσα κατά του 

Βοναπάρτη στο Τραφάλγκαρ το 1805, 

αναγκάζοντας τον κατακτητή να παραιτηθεί μια και 

καλή από τις ορέξεις του για την κατάληψη της 

Αγγλίας. 



 Αντ’ αυτού, έστρεψε τον ιμπεριαλισμό του κατά της 

Αυστροουγγαρίας και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, 

νικώντας τις ενωμένες δυνάμεις τους στο 

Αούστερλιτζ. Οι στρατιωτικοί θρίαμβοι του 

Βοναπάρτη έπεσαν κατόπιν βροχή, επιτρέποντάς 

του να αυξήσει καθοριστικά τα σύνορα της 

αυτοκρατορίας του, εγκαθιδρύοντας έτσι τα 

πρωτοπαλίκαρά του στο τιμόνι χωρών όπως η 

Ολλανδία, η Ιταλία, το Βασίλειο της Νάπολης, η 

Σουηδία, η Ισπανία και η Βεστφαλία. 



 Την ίδια εποχή θα κάνει ραγδαίες αλλαγές και στην 

προσωπική του ζωή: το 1810 ακυρώνει τον γάμο 

του με την Ιωσηφίνα, καθώς δεν του χάριζε τον 

πολυπόθητο διάδοχο του στέμματος, και 

παντρεύεται τη Μαρία-Λουίζα, τη 18χρονη κόρη 

του αυτοκράτορα της Αυστροουγγαρίας. Το ζευγάρι 

απέκτησε τον γιο που τόσο αποζητούσε ο 

κατακτητής (Ναπολέων Β’) στις 20 Μαρτίου 1811. 

 



 Οι θρίαμβοι όμως του Βοναπάρτη στο πεδίο της 
μάχης σύντομα θα έδιναν τη θέση τους σε 
ηχηρότατες ήττες, ξεκινώντας από το 1810, κάτι 
που αποδεκάτισε τα ταμεία της Γαλλίας και 
περιέκοψε έτσι δραστικά τον στρατιωτικό 
προϋπολογισμό. Το 1812 ο «στρατηγός χειμώνας» 
θα φέρει τον όλεθρο στην προέλαση των 
ναπολεόντειων στρατευμάτων στη Ρωσία, με την 
κολοσσιαία αποτυχία να αποδεκατίζει τη στρατιά: 
από τους 600.000 άντρες που ξεκίνησαν από τη 
Γαλλία, μόλις 10.000 ήταν πια ικανοί για μάχη. 



 Τα νέα για την αποτυχία της ρωσικής εκστρατείας 

αναζωογόνησαν το ηθικό των εχθρών του 

αυτοκράτορα, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο 

και στο διεθνές πεδίο: ένα αποτυχημένο 

πραξικόπημα έλαβε χώρα στη Γαλλία την ώρα που 

ο Βοναπάρτης οδηγούσε τα στρατεύματά του στη 

ρωσική επικράτεια, την ίδια στιγμή που οι Βρετανοί 

άρχισαν να προελαύνουν στα γαλλικά εδάφη. 



 Μετά και την πτώση του Παρισιού στις 31 Μαρτίου 

1814, οι στρατηγοί του Βοναπάρτη στασίασαν και 

μέσα στο ζοφερό αυτό κλίμα για τον ίδιο τον 

ανάγκασαν σε παραίτηση. Σειρά είχε η εξορία στη 

νήσο Έλβα (6 Απριλίου), με τη Γαλλία να 

επιστρέφει στη μοναρχία των Λουδοβίκων και στα 

παλιά σύνορα του 1792… 



 Αφού κατάφερε να αποδράσει από την εξορία το 

1815 οδηγεί τις δυνάμεις του σε στρατιωτικό 

θρίαμβο ενάντια στους Πρώσους. Δύο μέρες 

αργότερα έρχεται η συντριπτική του ήττα από τους 

Βρετανούς στο Βατερλό. Η αρχή του τέλους του 

είχε γραφτεί. 



     Επιστρέφοντας στο Παρίσι ντροπιασμένος, 
αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τον θρόνο του (22 
Ιουνίου 1815) και απέτυχε διπλωματικά να 
εγκαθιδρύσει τον γιο του στο τιμόνι της Γαλλίας. 
Προσπάθησε τότε να διαφύγει στην Αμερική, το 
πλάνο του όμως προδόθηκε και δεν είχε άλλη 
επιλογή παρά να παραδοθεί στους Βρετανούς, οι 
οποίοι για να αποφύγουν άλλη μια απόδραση του 
ασίγαστου Βοναπάρτη, τον ξαπέστειλαν σε εξορία 
στο απομονωμένο νησάκι του Νότιου Ατλαντικού, 
Αγία Ελένη 



 Εκεί θα περάσει ήρεμα τις τελευταίες του ημέρες, 

με την υγεία του να έχει πάρει πια την κάτω βόλτα. 

Μέχρι το 1817, είχε ήδη εμφανίσει συμπτώματα 

έλκους στομάχου και πιθανότατα καρκίνου, ενώ 

στις αρχές του 1821 ήταν πια κατάκοιτος και ο 

οργανισμός του εξασθενούσε μέρα με τη μέρα. 


