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ΔΝΟΤΗΤΑ 19 

 

Από ηελ 3ε Σεπηεκβξίνπ 1843 έσο ηελ έμσζε ηνπ Όζσλα (1862) 
 

Η θαζηέξσζε ηεο ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο 

 Με ην ζύληαγκα ηνπ 1844 ζεζπίζηεθε ην πνιίηεπκα ηεο ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο. 

 ύκθσλα κε ην ζύληαγκα: 

 Σε λνκνζεηηθή εμνπζία αζθνύζαλ ν βαζηιηάο, ε Γεξνπζία (κέιε δηνξηζκέλα από ηνλ βαζηιηά, 

ηζόβηα) θαη ε Βνπιή (κέιε εθιεγκέλα από ηνλ ιαό). 

 Σελ εθηειεζηηθή εμνπζία αζθνύζε ν βαζηιηάο κέζσ ησλ ππνπξγώλ πνπ δηόξηδε ν ίδηνο. 

 Σε δηθαζηηθή εμνπζία αζθνύζαλ νη δηθαζηέο (δηνξίδνληαλ από ηνλ βαζηιηά). 

 Σν ζύληαγκα ηνπ 1844 είρε θαη θηιειεύζεξα ζηνηρεία: 

 Ιζόηεηα απέλαληη ζηνλ λόκν 

 Απαγόξεπζε ηεο δνπιείαο θαη ησλ βαζαληζηεξίσλ 

 Διεπζεξία γλώκεο θαη ηύπνπ 

 Πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο θ.ά. 

 

Η δηακάρε απηνρζόλσλ – εηεξνρζόλσλ 

 ηε δηάξθεηα ηεο Δζλνζπλέιεπζεο πνπ πξνεηνίκαζε ην ζύληαγκα ηνπ 1843 εθθξάζηεθε έληνλε 

αληίζεζε αλάκεζα ζηνπο απηόρζνλεο (Έιιελεο γελλεκέλνπο ζηα όξηα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο) θαη 

ζηνπο εηεξόρζνλεο (Έιιελεο γελλεκέλνπο ζε πεξηνρέο εθηόο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο). 

 Οη απηόρζνλεο δηακαξηύξνληαλ γηαηί νη εηεξόρζνλεο θαηαιάκβαλαλ ζέζεηο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε. 

 Μεηά ηηο πηέζεηο ησλ απηνρζόλσλ απνθαζίζηεθε: 

 Οη εηεξόρζνλεο λα κελ θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε (εθηόο από ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηνλ ζηξαηό). 

 Οη εηεξόρζνλεο λα εθιέγνληαη βνπιεπηέο κόλν ζε νηθηζκνύο εηεξνρζόλσλ. 

 

Η ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεύκαηνο 

 Θεηηθά ζηνηρεία ζην ζύληαγκα ηνπ 1844: 

 Η θαζηέξσζε θνηλνβνπιεπηηθώλ ζεζκώλ (Βνπιή) 

 Σα θηιειεύζεξα άξζξα 

 Αξλεηηθά ζηνηρεία: 

 Οη ππεξεμνπζίεο ηνπ βαζηιηά (λόζεπαλ ηνλ δεκνθξαηηθό ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεύκαηνο) 

 Σα θόκκαηα δελ ήηαλ επίζεκα αλαγλσξηζκέλα 

 ηηο εθινγέο ηνπ 1844 ρξεζηκνπνηήζεθαλ αζέκηηα κέζα (θαιπνλνζεία, εθβηαζκνί, ρξεκαηηζκνί) θπξίσο 

από ην γαιιηθό θόκκα (Ι. Κσιέηηε), πνπ θέξδηζε ηηο εθινγέο. 

 Κσιέηηεο θαη βαζηιηάο ζπλεξγάζηεθαλ παξαβηάδνληαο ην ζύληαγκα 

 

Μεγάιε Ιδέα θαη αιπηξσηηζκόο 

 Μεγάιε Ιδέα: Η άπνςε όηη, γηα λα αλαπηπρζεί ε ρώξα, ζα έπξεπε πξώηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην 

ειιεληθό θξάηνο πεξηνρέο κε αιύηξσηνπο ειιεληθνύο πιεζπζκνύο, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ νζσκαληθή 

θπξηαξρία θαη λα επαλαζπζηαζεί ε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία.  

 Αιπηξσηηζκόο: Η πνιηηηθή πνπ ζηόρεπε ζηελ έληαμε ησλ Διιήλσλ θαη ησλ εδαθώλ, ζηα νπνία 

θαηνηθνύζαλ, ζην ειιεληθό θξάηνο. 
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 Η Μεγάιε Ιδέα: 

 Γηαηππώζεθε από ηνλ Κσιέηηε ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ην 1844. 

 Έγηλε απνδεθηή από ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

 Τηνζεηήζεθε σο επίζεκε θξαηηθή πνιηηηθή κέρξη ην 1922. 

 Η άιιε άπνςε (Αιέμ. Μαπξνθνξδάηνο): 

 Πξώηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαη κεηά εδαθηθή επέθηαζή ηεο. 

 

Ο Κξηκατθόο πόιεκνο (1854-1856) θαη ν ειιεληζκόο 

 Ρσζνηνπξθηθόο (Κξηκατθόο) πόιεκνο ην 1854. 

 ην πιεπξό ηνπ νπιηάλνπ (Σνπξθίαο) ζπκπαξαηάρζεθαλ ε Αγγιία θαη ε Γαιιία. 

 Ο πόιεκνο κεηαθέξζεθε ζηε ρεξζόλεζν ηεο Κξηκαίαο. 

 ηελ Διιάδα: 

 Ο Όζσλαο θαη άιινη Έιιελεο είδαλ ηνλ πόιεκν σο επθαηξία γηα ηελ επέθηαζε ηεο Διιάδαο. 

 Έιιελεο ζηξαηησηηθνί νξγάλσζαλ εμεγέξζεηο ζηε Θεζζαιία, ζηελ Ήπεηξν θαη ζηε Μαθεδνλία. 

 Οη Άγγινη θαη νη Γάιινη απέθιεηζαλ ηνλ Πεηξαηά (1854-1857) απαηηώληαο από ηελ Διιάδα 

νπδεηεξόηεηα. 

 Σα ηξία παιαηά θόκκαηα (αγγιηθό, γαιιηθό, ξσζηθό) έραζαλ ηε δύλακή ηνπο θαη ηελ επηξξνή ηνπο 

ζηνπο πνιίηεο. 

 Ο Κξηκατθόο πόιεκνο έιεμε κε ήηηα ηεο Ρσζίαο. 

 Ο νπιηάλνο, πηεδόκελνο θαη από ηηο Γπλάκεηο, πξνρώξεζε ζε κεηαξξπζκίζεηο (Χάηη Χνπκαγηνύλ, 

1856) κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζόηεηαο όισλ ησλ ππεθόσλ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 

 

Η έμσζε ηνπ Όζσλα 

 Νένη πνιηηηθνί κε θηιειεύζεξεο ηδέεο εθηηκνύζαλ όηη ε εμνπζία ηνπ Όζσλα δελ είρε λα πξνζθέξεη 

ηίπνηα ζηε ρώξα. 

 Σελ πεξίνδν 1859-1862 ε αληίδξαζε θαηά ηνπ Όζσλα εληζρύζεθε θαη μέζπαζε επαλάζηαζε  ζην 

Ναύπιην (Ναππιηαθά). 

 Σνλ Οθηώβξην 1862 ζηαζίαζε θαη ε θξνπξά ηεο Αζήλαο. 

 Ο Όζσλαο θεξύρζεθε έθπησηνο θαη εγθαηέιεηςε ηε ρώξα. 

 

Δξσηήζεηο 

1. Πνην πνιίηεπκα ζεζπίζηεθε κε ην ζύληαγκα ηνπ 1844; 

2. Από πνηνπο αζθνύληαλ νη εμνπζίεο (λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, δηθαζηηθή), ζύκθσλα κε ην ζύληαγκα 

ηνπ 1844; 

3. Πνηα ζεηηθά ζηνηρεία κπνξείηε λα δηαθξίλεηε ζην ζύληαγκα ηνπ 1844; 

4. Πνηα αξλεηηθά ζηνηρεία κπνξείηε λα επηζεκάλεηε ζην ζύληαγκα ηνπ 1844; 

5. Ση είλαη ε Μεγάιε Ιδέα θαη ν αιπηξσηηζκόο; Πνηα άπνςε δηαηππώζεθε ζηνλ αληίπνδα ηεο Μεγάιεο 

Ιδέαο; Πνηνη δηαηύπσζαλ ηηο απόςεηο απηέο; 

6. Πώο ελεπιάθε ε Διιάδα ζηνλ Κξηκατθό πόιεκν; Ωθειήζεθε ή δεκηώζεθε; 

7. Ση είλαη ην Υάηη Υνπκαγηνύλ (1856); 

8. Γηα πνηνπο ιόγνπο λνκίδεηε όηη ππήξμαλ αληηδξάζεηο θαηά ηνπ Όζσλα, πνπ νδήγεζαλ ζηελ έμσζή 

ηνπ; 

 


