
IM WESTEN 
NICHTS NEUES

6
ΛΟΥΝΤΒΙΚ ΛΕΪΖΕΡ

ΖΑΜΕΝΧΟΦ

7
ΜΠΕΡΤΑ ΦΟΝ 

ΖΟΥΤΝΕΡ

8
ΖΑΝ ΖΟΡΕΣ

9 
ΡΟΖΑ 

ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

10
ΓΟΥΝΤΡΟΟΥ 
ΓΟΥΙΛΣΟΝ

11
ΟΤΟ ΝΤΙΞ

12
ΑΡΙΣΤΙΝΤ ΜΠΡΙΑΝ 

13
ΕΡΙΧ ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΑΡΚ

14 
ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΟ

15
ΝΤΑΛΤΟΝ ΤΡΑΜΠΟ

21
ΕΛΙΝΟΡ ΡΟΥΖΒΕΛΤ

22
ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ 

ΚΙΝΓΚ

23
ΤΖΟΑΝ ΜΠΑΕΖ

24
ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΛΙ

25
ΤΖΟΝ ΛΕΝΟΝ  

31
ΜΙΧΑΗΛ 

ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΟΦ

32
ΒΑΤΣΛΑΒ 

ΧΑΒΕΛ

33
ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ

34
ΑΟΥΝΓΚ 

ΣΑΝ ΣΟΥ ΚΙ

35
ΡΙΓΚΟΜΠΕΡΤΑ 

ΜΕΝΤΣΟΥ

26
ΑΔΟΛΦΟ ΠΕΡΕΣ 

ΕΣΚΙΒΕΛ

27
ΜΕΪΡΙΝΤ ΚΟΡΙΓΚΑΝ 

και ΜΠΕΤΙ ΟΥΙΛΙΑΜΣ

28
ΟΥΑΝΓΚΑΡΙ ΜΑΑΤΑΪ

29 
ΙΚΟΥΟ ΧΙΡΑΓΙΑΜΑ

30
ΤΕΝΤΖΙΝ ΓΚΙΑΤΣΟ 

36
ΤΖΟΝΤΙ ΟΥΙΛΙΑΜΣ

37
ΝΤΑΝΙΕΛ 

ΜΠΑΡΕΝΜΠΟΪΜ

38
ΚΙΜ ΝΤΕ-ΤΖΟΥΝΓΚ

39 
ΜΑΪΚΛ ΜΟΥΡ

40
ΤΕΓΚΛΑ ΛΟΡΟΥΠΕ

1
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2
ΒΙΚΤΟΡ ΣΕΛΣΕΡ

3
ΒΙΚΤΟΡ ΟΥΓΚΟ

4 
ΧΕΝΡΙ ΝΤΕΪΒΙΝΤ 

ΘΟΡΟ

5
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

16
ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ

17
ΖΟΦΙ ΣΟΛ

18
ΡΑΟΥΛ ΒΑΛΕΝΜΠΕΡΓΚ

19 
ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΪΝ

20
ΓΚΑΝΤΙ 
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
Συγγραφέας του 

φιλοσοφικού 
κειμένου Για την 
αιώνια ειρήνη

ΕΡΓΟ

Έγραψε γύρω στα 
εξήντα βιβλία, μεταξύ 

άλλων και την 
περίφημη Κριτική του 

καθαρού λόγου.

ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Ο Καντ είναι μία 
μεγάλη μορφή 

του κινήματος του 
Διαφωτισμού.

ΚΕΝΙΓΚΣΜΠΕΡΓΚ

Ο Καντ δεν έφυγε σχεδόν  
ποτέ από το Κένιγκσμπεργκ, 

τη γενέτειρά του.  
Είναι θαμμένος εκεί.

Το κείμενο Για την αιώνια ειρήνη είναι 
ένα από τα πιο διάσημα και προσιτά του 
Ιμάνουελ Καντ. Ο Γερμανός φιλόσοφος 
του 18ου αιώνα ξεκινάει με την εξής δια-
πίστωση: τα κράτη είτε είναι σε πόλεμο 
είτε ζουν σε καθεστώς εύθραυστης ειρή-
νης· η σύγκρουση αποτελεί μέρος της 
φύσης τους. Κατά τη γνώμη του, το 
δίκαιο είναι το μόνο μέσο που θα θέσει 
τέλος σε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να 
αντικαταστήσουμε τον νόμο του ισχυ-
ρότερου με ένα νομικό πλαίσιο που να 
ρυθμίζει τις σχέσεις ανάμεσα στα διά-
φορα κράτη.

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ

Μόνο η δημοκρατία μπορεί 
να εγγυηθεί την ειρήνη, λέει 
ο Καντ, γιατί συνδέει τον 
λαό με την εξουσία. Ο λαός 
αποφεύγει τον πόλεμο, του 
οποίου είναι το πρώτο θύμα, 
την ώρα που οι κυβερνώντες 
δε διστάζουν να τον προκα-
λέσουν, χωρίς να εκτίθενται 
οι ίδιοι σε κίνδυνο.

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Στα μάτια του Καντ, το διε-
θνές δίκαιο πρέπει να βασί-
ζεται στη φιλοξενία: όλοι οι 
άνθρωποι ζουν πάνω στη γη, 
είναι λοιπόν υποχρεωμένοι να 
δείχνουν ανεκτικότητα μεταξύ 
τους. Ένας ξένος που φτάνει 
σε μια χώρα δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως εχθρός.

ΙΜΑΝΟΥΕΛ 
ΚΑΝΤ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ

Το κείμενο 
δημοσιεύεται τον 
Σεπτέμβριο του 
1795, λίγο μετά 

από μια συνθήκη 
ειρήνης μεταξύ 
Πρωσίας και 

επαναστατικής 
Γαλλίας, οπότε 
η Ευρώπη είναι 

εξουθενωμένη από 
τον πόλεμο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Φιλόσοφος, 
καθηγητής

Γερμανός

Γεννήθηκε στις 
22 Απριλίου 
1724 στο 
Κένιγκσμπεργκ 
(Ανατολική 
Πρωσία), 
που σήμερα 
ονομάζεται 
Καλίνινγκραντ 
(Ρωσία)

Πέθανε στις 12 
Φεβρουαρίου 
1804 στο 
Κένιγκσμπεργκ

«Με το πέρασμα του χρόνου, 
οι μόνιμοι στρατοί πρέπει να 

εξαφανιστούν ολοκληρωτικά».
Ιμάνουελ Καντ
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ΒΙΚΤΟΡ 
ΣΕΛΣΕΡ

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

«Η δουλεία 
αποτελεί 

προσβολή της 
ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας», 
διάταγμα του 

1848.

ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ

Εκλέχτηκε δύο φορές 
βουλευτής της Μαρτινίκας, 

το 1848 και το 1871.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  

ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Ο Σελσέρ βάζει τέλος σε 
διακόσια χρόνια δουλεμπορίου 

και δουλείας στη Γαλλία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Πολιτικός, 
δημοσιογράφος

Γάλλος

Γεννήθηκε στις 22 
Ιουλίου 1804 στο 
Παρίσι

Πέθανε στις 25 
Δεκεμβρίου 1893 
στην Ουίγ 

Ο ΟΥΜΑΝΙΣΤΗΣ
Ο Σελσέρ αγωνίζεται επίσης 
κατά της θανατικής ποινής, για 
τη βελτίωση της μοίρας των 
γυναικών και την προστασία 
των παιδιών. Κατά τη διάρκεια 
του Γαλλοπρωσικού πολέμου 
του 1870, τάσσεται υπέρ της 
ειρήνης και της συμμαχίας των 
λαών.

Η ΔΟΥΛΕΙΑ
Ο σκλάβος ανήκει στον κύριό 
του, ο οποίος τον βάζει να 
δουλεύει δωρεάν. Εξαναγκά-
ζεται στην υπακοή με τη βία και 
τον φόβο. Μπορεί να πωληθεί, 
να νοικιαστεί, να χαριστεί, να 
ανταλλαχθεί… ή να απελευθε-
ρωθεί.

Το 1828, στη διάρκεια ενός επαγγελ-
ματικού ταξιδιού, ο Γάλλος Βικτόρ Σελ-
σέρ πηγαίνει στο Μεξικό, στη Φλόριντα, τη 
Λουιζιάνα και την Κούβα. Τότε συνειδητο-
ποιεί την άθλια μοίρα των σκλάβων και 
ηγείται του αγώνα υπέρ της κατάργησης 
της δουλείας. Ως υφυπουργός στην προ-
σωρινή κυβέρνηση της νεαρότατης τότε 
Δεύτερης Δημοκρατίας, υπογράφει το 
διάταγμα κατάργησης της δουλείας στις 
γαλλικές αποικίες στις 27 Απριλίου 1848. 
Η κυβέρνηση όμως απορρίπτει την πρό-
τασή του να αποζημιωθούν οι πρώην 
σκλάβοι και να τους δοθεί κλήρος γης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι επαναστάτες 
είχαν καταργήσει 
τη δουλεία πρώτη 

φορά το 1794, 
αλλά ο Ναπολέων 
Βοναπάρτης την 
είχε επαναφέρει 

το 1802.

250.000
μαύροι ή μιγάδες σκλάβοι 

απελευθερώθηκαν στη 
Γουαδελούπη, τη Μαρτινίκα, 
τη Γουιάνα, τη Ρεϋνιόν και  

τη Σενεγάλη.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
Πατέρας της 

κατάργησης της 
δουλείας στις 

γαλλικές αποικίες
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στην Ευρώπη, η κατάσταση είναι 
εκρηκτική και οι συγκρούσεις 
διαδέχονται η μία την άλλη. 

Ο Ουγκό θίγει το ζήτημα του 
Γαλλοπρωσικού πολέμου του 1870 

στο Φοβερό έτος.

Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
Ομιλία με θέμα 
τις Ηνωμένες 

Πολιτείες 
της Ευρώπης 
στο Συνέδριο 
Ειρήνης του 

1849

ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ

Το 1849, ο Ουγκό 
γράφει τη διάσημη 

ομιλία του Να 
εξαφανίσουμε τη 

φτώχεια.

ΕΥΡΩΠΗ

«Όχι άλλα σύνορα! 
Ο Ρήνος σε 

 όλους!» απαιτεί  
ο βουλευτής  

Ουγκό το 1871.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Στα 67 του προεδρεύει 
στο ειρηνιστικό 

συνέδριο του 1869 
στη Λωζάνη.

Σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας και 
στρατευμένος διανοούμενος, ο Βικτόρ 
Ουγκό προεδρεύει στο Διεθνές Συνέ-
δριο Ειρήνης που γίνεται στο Παρίσι το 
1849, κατά τη Δεύτερη Γαλλική Δημοκρα-
τία. Για πρώτη φορά, διατυπώνει την ιδέα 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώ-
πης. Εκφράζει την ευχή για μια «ευρωπα-
ϊκή αδελφοσύνη» που θα ενώσει όλες τις 
χώρες: Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ρωσία… 
και εξηγεί ότι ο πόλεμος θα δώσει τότε 
τη θέση του στο εμπόριο και την ανταλ-
λαγή ιδεών. Θεωρείται ως ο πνευματικός 
πατέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ
Αντιτιθέμενος στον Ναπολέο-
ντα Γ ,́ που πήρε την εξουσία 
με πραξικόπημα, ο Ουγκό 
αυτοεξορίζεται για πάνω από 
δεκαεννιά χρόνια. Εν τω μεταξύ, 
συνεχίζει να αγωνίζεται δημο-
σιεύοντας φλογερούς λίβελους 
εναντίον εκείνου που ονομάζει 
«Ναπολέων ο Μικρός».

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
Εκτός απ’ τον πόλεμο, ο Ουγκό 
καταγγέλλει και τη φτώχεια, την 
καταπίεση των γυναικών, την 
εκμετάλλευση των παιδιών, το 
κάτεργο και τη θανατική ποινή. 
Αυτά είναι κύρια θέματα στο 
διάσημο μυθιστόρημά του Οι 
άθλιοι. Πολύ στενός φίλος του 
Βικτόρ Σελσέρ, καταδικάζει 
επίσης τη δουλεία.

ΒΙΚΤOΡ 
ΟΥΓΚΟ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Συγγραφέας 
(μυθιστορήματα, 
θέατρο), ποιητής, 
πολιτικός

Γάλλος

Γεννήθηκε στις 
26 Φεβρουαρίου 
1802 στην 
Μπεζανσόν

Πέθανε στις 22 
Μαΐου 1885 στο 
Παρίσι

Κήρυξη εθνικού 
πένθους και 
ενταφιασμός  
στο Πάνθεον

«Θα έρθει μια μέρα που  
οι οβίδες και οι βόμβες  

θα αντικατασταθούν από  
τις ψήφους».

Βικτόρ Ουγκό στο Συνέδριο  
του 1849


