
Place de Grève 
Η grève είναι ένα αραξοβόλι σtη θάλασσα ή σε ένα ποτάμι με  άμμο και χαλίκι ή βότσαλα. Στο 

σημερινό λεξιλόγιο, η λέξη σημαινει απεργια  <gravier = Χαλίκι 

Place de Greve 
Πλατεια του Παρισιου. Ονομαστηκε ετσι γιατι εκει ηταν παλια ένα χαλικστρωτο  αραξοβολι (grève) 
του Σηκουανα οπου αραζαν τα φορτηγά εμπορικά  πλοια. Στην πλατεια βρικεται και το Δημαρχειο 
και ετσι λεγεται και πλατεια Δημαρχειου: La place de l'Hôtel-de-Ville. Οσοι γυρευαν δουλειά 
περιμεναν εκει, αδρανεις μεχρι να τους εκμισθωσει καποιος. Ετσι η λεξη greve καταντησε ν α 
σημαινει απεργια.[1].

Είναι αξιοσημειωτο ότι, πριν από την αναπλαση της, και η πλατεια Δημαρχειου της Αθηνας 

( πλατεια Κοτζιά) ηταν η πιατσα των ανεργων ασπρητζηδων και κτιστών. 

Από την εποχη της βασιλειας (γυρω στα 1610) αναφερεται οτι εγιναν εκει δημοσιες εκτελεσεις, 
καψανε μια δηλητηριαστρια, και η χρηση αυτή του χωρου συνεχισθηκε στη διαρκεια της 
Τρομοκρατιας στην Γαλλικη επανασταση.

Εγκυκλοπαιδικά
Στην Place de Greve, κατά την  Επανάσταση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η γκιλοτίνα

Την 25 Απριλίου 1792, πραγματοποιήθηκε στη Greve η πρώτη εκτέλεση με γκιλοτίνα. Ο 
καταδίκασθεις Nicolas Jacques Pelletier ήταν ένας απλός κλέφτης. Το πλήθος, συνηθισμένο από τον 
Μεσαίωνα σε βασανιστήρια πιο «εκλεπτυσμένα», εμφανίστηκε απογοητευμένο με την ταχύτητα 
της διαδικασίας. Την επόμενη μέρα, ένα τραγούδι διατρέχει τους δρόμους: Δώσε μου το 
κούτσουρο, δωστε μου την κρεμαλα, δώσε την ισχύ μου.
Η λαιμητόμος στην Place de Greve 1794

Η γκιλοτίνα τοποθετηθηκε ξανά στην  Place de Greve το Νοέμβριο του 1794 - ως το  Μάιος 1795. 
Από τα τελευταια κεφακια που πεσανε ηταν  εκείνα του μέλους της Εθνοσυνελευσης  Jean-Baptiste 
Carrier και του Δημοσιου κατήγορου  Fouquier - Tinville.

Εικονες
---1----

greve
Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012
6:29 μμ

   ΑΣΕ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ Page 1    



Δημοσια εκτελεση με διαμελισμο στην πλατεια της Γρέβης (place de grève) το Μάρτιο του 1767
Στο βαθος διακρινεται το δημαρχειο  
---2----

Δημοσια εκτελεση με πυρά στην πλατεια της Γρέβης (place de grève)   
Κλικ για μεγεθυνση.
Hôtel de Ville de Paris , place de grêve επι Henri IV. Βασει σχεδιου του Claude Chastillon, 

χαλκογραφια του Matthäus Merian, Boisseau .Χρονολογειται γυρω στα  1610

Αναφορες
----1---Απεργια = Grève 

Απεργια

ρ. Απεργω < από+εργο.

Αποχη από του  εργου η της εργασιας προκειμενου να εκβιασω την εργοδοσια να ικανοποιησει 
αιτηματα η για να εκδηλωσω την δυσαρεσκεια μου.

GREVE
Étymol. et Hist. 1805 (Rapp. 5 prair. an XIII − 25 mai 1805, Aul., Par ... Emp., t. I, p. 801 ds Brunot t. 9, 
p. 1183, note 7 : Les tailleurs de pierre ont décidé entre eux de faire, demain lundi, ce qu'ils 
appellent « grève » [c'est-à-dire de quitter l'ouvrage] pour demander de l'augmentation). Du nom de 
la place de Grève à Paris, au bord de la Seine (actuelle place de l'Hôtel de Ville), (1260, E. Boileau, 
Métiers, éd. J.-B. Depping, p. 15) où se réunissaient les ouvriers sans travail, en attendant 
l'embauche.
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