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ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην Ευρώπη (σελ. 26-27) 

πλέδξην Βηέλλεο (1815): Επαλόξζσζε κνλαξρηθνύ πνιηηεύκαηνο  Αληηδξάζεηο από ηνπο ιανύο 

Πολιηικές διεκδικήζεις (ζελ. 26) 

Αιτήματα  

 Παξαρώξεζε ζπληάγκαηνο 

 Θέζπηζε θνηλνβνπιεπηηθώλ ζεζκώλ 

 Αλαγλώξηζε αηνκηθώλ ειεπζεξηώλ θαη πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ 

Πολιτικά ρεύματα 

 Μεηξηνπαζείο θηιειεύζεξνη  ζπληαγκαηηθή κνλαξρία / δηθαίσκα ςήθνπ ζηνπο πινύζηνπο 

 Ρηδνζπάζηεο δεκνθξαηηθνί  αβαζίιεπηε δεκνθξαηία / θαζνιηθό δηθαίσκα ςήθνπ/ πξν-

ζηαζία αδύλακσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ 

 νζηαιηζηέο (κεηά ην 1850)  Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζόηεηα 

Εθνικές διεκδικήζεις και η αρχή των εθνοτήτων (ζελ.26-27) 

 Έσο ην 1815: θάζε έζλνο δελ δηαζέηεη μερσξηζηό θξάηνο / ηα έζλε ζπλππάξρνπλ ζε δηάθνξεο 

πνιπεζληθέο απηνθξαηνξίεο (Οζσκαληθή, Απζηξηαθή) ή είλαη δηαζθνξπηζκέλα κέζα ζε απηέο. 

 ηόρνο ησλ ιαώλ ηεο Επξώπεο: Η ζπγθέληξσζε ησλ νκνεζλώλ ζε έλα θξάηνο  «Αρχή των 

εθνοτήτων»: ηαύηηζε έζλνπο-θξάηνπο (=θάζε θξάηνο λα απνηειείηαη από θαηνίθνπο ηνπ ί-

δηνπ έζλνπο θαη θάζε έζλνο λα απνηειεί μερσξηζηό θξάηνο) 

 Η «αρχή των εθνοτήτων» πεγάδεη: α) από ηελ πνιηηηθή ηδέα ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο 

όηη πεγή εμνπζίαο ζε έλα θξάηνο είλαη ην έζλνο (δεια-

δή ν ιαόο)  «Εθόζνλ θπβεξλά ν ιαόο, ην θξάηνο α-

λήθεη ζην ιαό, άξα ην θξάηνο ηαπηίδεηαη κε ην έζλνο» 

                                                                                    β)  από ηελ αληίδξαζε ζηε γαιιηθή θπξηαξρία ηεο ε-

πνρήο ηνπ Ναπνιένληα  

                                                                                      γ) από ηε γεξκαληθή ηδέα ηνπ έζλνπο σο κηαο δηαρξν-

ληθήο πνιηηηζηηθήο θνηλόηεηαο κε θνηλά ζηνηρεία 1) ηελ 

ιζηορία, 2) ηε γλώζζα, 3) ηε θρηζκεία 

 Απνηέιεζκα εζληθώλ δηεθδηθήζεσλ: Σξία επαλαζηαηηθά θύκαηα (1820-1821 / 1830 / 1848) 

Οι επαναζηάζεις ηων εηών 1820-1821 (ζελ. 27) 

 Επαλάζηαζε ζηελ Θζπαλία (1820)  Εμέγεξζε θαηά ηνπ βαζηιηά Φεξδηλάλδνπ Ζ΄ / απαίηε-

ζε επαλαθνξάο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1812  Εκθύιηνο πόιεκνο (1820-1823)  Ιαηαζηνιή 

ηεο επαλάζηαζεο κε παξέκβαζε ηεο Γαιιίαο 
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 Επαλάζηαζε ζηελ Θηαιία (1820-1821)  Οη Καρμπονάροι ζηξέθνληαη θαηά ηεο απζηξηα-

θήο θπξηαξρίαο / απαηηνύλ εζληθή αλεμαξηεζία θαη κεηαξξπζκίζεηο   Εμέγεξζε ζηε λόηηα 

Θηαιία θαη αξγόηεξα ζηε βόξεηα  Ιαηαζηνιή θαη απνηπρία  

 Επαλάζηαζε ζηελ Ειιάδα (1821)  Η πρώηη επηηπρεκέλε εζληθή εμέγεξζε ηνπ 19νπ αηώλα 

(δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ θξάηνπο)  Γεγνλόο κε παλεπξσπατθή ζεκαζία 


