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Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (1844 – 1880) σελ 70-79  

 

1. Το σύνταγµα του 1844 (σελ. 70-73) 

 

3 Σεπτέµβρη: καταλύτης για τα πολιτικά 

Κόµµατα 

•Σαφήνεια πολιτικών και ιδεολογικών αντιλήψεων 

•Ενεργότερος ρόλος στην πολιτική 

•Σαφέστερη διαφοροποίηση 

•Και τα τρία υπέρ του Συντάγµατος 

Στοχεύουν στον περιορισµό των εξουσιών του Όθωνα  
 

Οι τρεις ηγέτες των κοµµάτων διευθύνουν την Εθνοσυνέλευση 1843-44. 

Αποφεύγουν τις ακραίες θέσεις και παίρνουν κοινές αποφάσεις για το Σύνταγµα. 

Κατοχύρωση θεµελιωδών δικαιωµάτων 

•Ισότητα έναντι του νόµου. 

•Απαγόρευση δουλείας. 

•Οικογενειακό άσυλο. 

•Ελευθερία γνώµης και τύπου. 

•Προστασία ιδιοκτησίας. 

∆ωρεάν εκπαίδευση. 

ΚΑΙ προστασία από την αυθαιρεσία του κράτους. 

∆ΕΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ το δικαίωµα συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι. 

 

Καθορισµός βασικών εξουσιών του 

βασιλιά – Όθωνα. 

•Συµµετοχή στη νοµοθετική εξουσία. 

Αρχηγία κράτους και στρατού. 

Προϋπόθεση αποφάσεων είναι η προσυπογραφή του αρµόδιου υπουργού. 

Επίσης: 

•∆ικαίωµα καθολικής ψηφοφορίας ανδρών. 

•Ορίζεται η εκλογική διαδικάσία (ψήφος σε πολλούς υποψήφιους) 

Βουλή (εκλεγµένη) και Γερουσία (ισόβιος διορισµός)  
 

Απουσία συνταγµατικής πρόβλεψης για τα κόµµατα. 

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές ορίζονται µε κλήρωση. => διαβουλεύσεις µεταξύ των 

κοµµάτων και συναίνεση. 

 

Η καθολική ψηφοφορία δηµιουργεί νέους όρους:  
• Συµµετοχή πολιτών 

• Και διεκδίκηση συµφερόντων. 

Ίσως ο φιλελευθερισµός του συντάγµατος να οφείλεται στη µίµηση των δυτικών 

φιλελεύθερων προτύπων από µικρές ηγετικές οµάδες. 

 

• Καθιέρωση του κοινοβουλευτισµού στην Ελλάδα (ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες 

της ελληνικής κοινωνίας) 

• Σταδιακή συγκρότηση Κράτους ∆ικαίου. 

• Τα κόµµατα είναι αναγκαιότητα της εποχής και ∆ΕΝ µπορούν να χαρακτηριστούν µε 

σηµερινούς όρους. 
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2. Η παρακµή των ξενικών κοµµάτων (σελ. 73 -75) 

 

Νέο Συνταγµατικό καθεστώς: δυνατότητα ανάπτυξης κοµµάτων 

Ωστόσο 

Τα κόµµατα δεν ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες                     

• στασιµότητα και παρακµή 

 

1844 – 1864: περίοδος µεταξύ πρώτων συνταγµάτων. 

Ικανοποίηση αιτηµάτων ρωσικού κόµµατος σχετικών µε την Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Όµως: 

Όλα τα εκκλησιαστικά ζητήµατα είχαν λυθεί. 

Όλοι οι πολιτικοί πρέσβευαν την ορθοδοξία 

• Το ρωσικό κόµµα (ναπαίοι) δεν έχουν λόγο ύπαρξης. 

 

Κωλέττης (γαλλικό) 

Ενισχύει το βασιλιά – υπονοµεύει τον κοινοβουλευτισµό. 

Βία και νοθεία στις εκλογές υπέρ του. 

1846-47 κατέχει 5 από τα 7 υπουργεία. 

Όµως: 

∆εν εµφανίζεται στη βουλή  δεν ασκέίται έλεγχος εκτελεστικής εξουσίας. 

«κοινοβουλευτική δικτατορία» 

• 1847: θάνατος Κωλέττη, διαµάχη διαδοχής και παρακµή γαλλικού κόµµατος. 

 

Όθωνας: ενισχύει τους κυβερνητικούς υποψήφιους. 

Τα κόµµατα της αντιπολίτευσης είναι σε διαρκή σύγκρουση  µε το παλάτι (αυλή). 

 

Κριµαϊκός πόλεµος 1853-56 (διαµάχη ορθόδοξων και καθολικών για τον έλεγχο Αγίων 

Τόπων): Γαλλία και Αγγλία αποκλείουν ναυτικά την Ελλάδα.  

•Αποδυνάµωση αγγλικού και γαλλικού κόµµατος. 

Υπόθεση Πατσίφικο 1849 (λεηλασία σπιτιού του βρετανοεβραίου που ζητά την 

παρέµβαση των Βρετανών): ναυτικός αποκλεισµός Ελλάδας και εµπλοκή Γαλλίας – 

Ρωσίας. 

•Ενίσχυση ρωσικού κόµµατος. 

1856: ήττα Ρώσων στον κριµαϊκό αποδυνάµωση και εξαφάνιση ρωσικού κόµµατος 

 



φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατευθυνσης γ΄ λυκείου    

http://users.dra.sch.gr/papangel επιμέλεια: Συμεωνίδης Βασίλης                σελίδα 3 από4 

 

3. «Η νέα γενιά» (σελ. 75-76) 

 

∆ιαφορετικές συνθήκες 

Οι ηγέτες των ξενικών κοµµάτων διαµορφώθηκαν τα προεπαναστατικά χρόνια και ζήσαν την 

επανάσταση. 

Τώρα:  

•Ραγδαίες αλλαγές (πολιτικές µεταβολές, οικονοµική και τεχνική ανάπτυξη) 

•Αύξηση αστικού πληθυσµού (που ζει κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων) 

•Μείωση αναλφάβητων ανδρών (Αύξηση κοινωνικών εντάσεων) 

•Αύξηση απαιτήσεων.  

•Επικρίσεις για τη δυσλειτουργία του κράτους. Επιθυµία συµµετοχής στα κοινά. 

 

Η νέα γενιά (µε διαφορετικές εµπειρίες) αποστασιοποιείται από τα παλιά κόµµατα. 

 

 

 

Νέα γενιά: 

Έντονη κριτική στους παλαιότερους. 

Η ανάπτυξη του Συνταγµατικού πολιτεύµατος εµποδίζεται από το βασιλιά και την αυλή. 

Τέλη 1850: συνολική δυσαρέσκεια 

Αίτια: • οικονοµική δυσπραγία 

• και πολιτική δυσλειτουργία 

αντιπολιτευτικοί όµιλοι µε εκσυγχρονιστικά αιτήµατα: 

•Ελεύθερες εκλογές 

•Φορολογική µεταρρύθµιση 

•Κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδοµής 

•Ίδρυση αγροτικών τραπεζών 

•Απλούστερη διοίκηση 

Εκφραστής: Αλέξανδρος Κουµουνδούρος 

 

Φεβρουάριος 1862: Επανάσταση µε αίτηµα την αποµάκρυνση του βασιλιά. 

Συµµετέχουν: 

•Αξιωµατικοί, άνεργοι και απόφοιτοι πανεπιστηµίου (που δε θέλουν να εργαστούν ως αγρότες, 

εργάτες και νιώθουν κοινωνικά αδικηµένοι). 

•Ανώτερα κοινωνικά στρώµατα (που θέλουν ενεργή συµµετοχή στην πολιτική). 

 

12 Οκτωβρίου 1962: ο Όθων φεύγει. 
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4. Εθνοσυνέλευση 1862-1864 (σελ 77-79) 

 

Προκήρυξη εκλογών για Εθνοσυνέλευση που θα ψηφίσει νέο σύνταγµα (Νοε 1862) 

Αντιπρόσωποι από τοπικά ψηφοδέλτια χωρίς παρέµβαση κοµµάτων (χρεοκοπία ξενικών) 

∆ύο παρατάξεις: •Πεδινοί 

•Ορεινοί  
 

Πεδινοί, ηγέτης: ∆ηµήτριος Βούλγαρης 

(υπονοµευτής του κοινοβουλευτισµού) 

Παρεµβαίνει στο στρατό (πραιτωριανοί) 

Εµποδίζεται από οµάδες και θεσµούς. 

Οπαδοί: 

•∆ιορισµένοι παράνοµα σε δηµόσιο και στρατό. 

•Άνεργοι πτυχιούχοι 

Μικροκαλλιεργητές. 

Ορεινοί ( ∆. Γρίβας, Κ. Κανάρης) µε στόχο την αντίσταση στους πεδινούς. 

Υποστηρικτές: Μικροκαλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, έµποροι, πλοιοκτήτες.  
 

Ενεργή συµµετοχή λαού. 

Εθνικόν Κοµιτάτον 

(Επαµεινώνδας ∆εληγιώργης) 

 

•Ανάπτυξη κοινοβουλευτισµού 

•Εκσυγχρονισµός 

•Οικονοµική ανάπτυξη 

•Μεταρρυθµίσεις σε διοίκηση και στρατό 

•Πολιτισµική εξάπλωση 

Εκλεκτικοί:  

ετερόκλητη παράταξη 

Μετριοπαθείς πολιτικοί, λόγιοι, αξιωµατικοί. 

Μεσολαβεί και υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις.  
 

Κυβερνητική αστάθεια και εµφύλιος. 

1864, νέο σύνταγµα. 

 Κατοχυρώνονται: 

•Λαϊκή κυριαρχία 

•Άµεση, µυστική, καθολική (άνδρες) ψηφοφορία (σφαιρίδιο) 

•Ανεξαρτησία δικαιοσύνης 

•Ελευθερία συνέρχεσθαι, συνεταιρίζεσθαι 

Βασιλευοµένη δηµοκρατία 

αντί της 

συνταγµατικής µοναρχίας 

 

Συγκρότηση κοµµάτων ή συνωµοσία, βιαιοπραγίες. 

 

Κυβέρνηση από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αντίδραση Γεώργιου Α΄. 

∆ΕΝ ορίστηκε σαφώς                         ο Γεώργιος διορίζει κυβερνήσεις της αρεσκείας του. 

 

1875: αρχή δεδηλωµένης (Χ. Τρικούπης) 

Λύση στην πολιτική αστάθεια είναι ο δικοµµατισµός τύπου Αγγλίας. 

Η αρχή δεδηλωµένης ανάγκαζε τα κόµµατα µειοψηφίας να συνενωθούν. 

Ο βασιλιάς αναγκάζεται να δεχθεί την άποψη Τρικούπη 

                       

                         τοµή στην πολιτική ιστορία. 

 


