
Η εξέγερση κατά πάσης εξουσίας. Με σκοπό την κατάληψή της και την επιβολή διοίκησης συμφωνά με 
τις επιδιώξεις των εξεγερμένων.



Ως προς αυτό διαφέρει από τις διαδηλώσεις, απεργίες και λοιπές ενέργειες που κατατείνουν να 
απαιτήσουν από την ισχύουσα διοίκηση μεταβολή τρόπου άσκησης της εξουσίας.



Εξέγερση του πληρώματος ενός πλοίου κατά του Κυβερνήτη του.

Σημασία:

Αντί + αίρω = ξεσήκωμα (άρσις) εναντίον  τινός. 

Ετυμολογία:

Πβλ. Τη στάση του "Νίκα". 
Στάσις

Γενικότερη της ανταρσίας και ως προς την έκταση, τους σκοπούς και την συμμέτοχη.
Συνώνυμα : Σηκωμός, ξεσηκωμός.

Και επειδή σίμωνε η μέρα που το Γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει

τον άλλο Σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνη ορίσανε για την Έξοδο.

Και νωρίς εβγήκανε καταμπροστά στον ήλιο, με πάνου ως κάτου
απλωμένη την αφοβιά σαν σημαία, οι νέοι με τα πρησμένα πόδια που
τους έλεγαν αλήτες ...

Πβλ. Ελύτη - ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ : Ανάγνωσμα Τρίτο - Η Μεγάλη Έξοδος

Ο χαρακτηρισμός δίνεται και από τους πραξικοπηματίες για ένα πραξικόπημα. Πβλ . Η 
επανάσταση της 21 Απριλίου 1967 = το πραξικόπημα της Χούντας του Παπαδόπουλου.

Επανάσταση

Ιδιοτελής εξέγερση κατά της νόμιμου εξουσίας. Οι πραξικοπηματίες την αποκαλούν 
επανάσταση και οι αντίπαλοι πραξικόπημα.

Πραξικόπημα

Συνήθως στο επτανησιακό ιδίωμα.  Το Ρεμπελιό των ποπολάρων.
Μετέπεσε να σημαίνει, μειωτικά,  άναρχη εξέγερση με αταξία, θόρυβο. Πβλ. Ρεμπελεύω = 
γίνομαι ρέμπελος = επαναστάτης άλλα εδώ ασύδοτος, ανεξέλεγκτος. 

Ρεμπελιό

Συνώνυμα

τύραννος, ἐπιβαίνων βασιλεῖ, Ησύχιος.

αντάρτης

το σύνολο των ενεργειών και των μετεχόντων στη στάση. 

Φράσεις: Βγήκε στο αντάρτικο (η στο βουνό).

Παροιμία: Και στ΄αντάρτικο ψωμί και στο στρατό χαμπέρι.

αντάρτικο

Παράγωγα

Ιταλικά ammutinamento, ribellione, colpo di stato = πραξικόπημα

Αγγλικά insurrection,  mutiny,  coup = πραξικόπημα

Γαλλικά mutinerie, révolte, coup d' État= πραξικόπημα

Ξενόγλωσσα

Bounty

Εικόνες

ανταρσία
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http://www.stougiannidis.gr/AENAON/ASE/75.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/ASE/62.pdf


Potemkin 

Hermione 
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Discovery 

Το αντάρτικο της αντίστασης κατά των Γερμανών κατακτητών άφησε μια σωρεία από τραγούδια που 
ονομάζονται «αντάρτικα». Αναζωπυρωθήκαν και τραγουδιόνταν πολύ το 1974 μετά την πτώση της 
Χούντας. Σιγά- σιγά λησμονηθήκαν. 
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