
Χ. Κωνσταντέλλιας Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία    Ενότητες 4 & 6 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4 

 

Τν Σπλέδξην ηεο Βηέλλεο 

 

 Οη ληθεηέο ηνπ Ναπνιένληα ζπγθάιεζαλ Σπλέδξην ζηε Βηέλλε (επη. 1814 – Ινύληνο 1815). Σα ζέκαηα 

ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ: 

 Η επαλαράξαμε ηωλ ζπλόξωλ ησλ θξαηώλ ηεο Επξώπεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο. 

 Η αλαζπγθξόηεζε ηεο απνιπηαξρίαο (ε επαλαθνξά ησλ βαζηιηάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπο). 

 Η θαηαζηνιή ηωλ επαλαζηαηηθώλ ηδεώλ θαη θηλεκάηωλ. 

 Ιεξά Σπκκαρία: Ιδξύζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1815 από ηε Ρσζία, ηελ Απζηξία θαη ηελ Πξσζία, κε 

ζθνπό ηελ πξνζηαζία ησλ εγεκόλσλ απηώλ θαη άιισλ επξσπατθώλ ρσξώλ. 

 Παιηλόξζωζε νλνκάδεηαη ε πεξίνδνο 1815-1830, γηαηί νη έθπησηνη βαζηιείο επξσπατθώλ ρσξώλ 

επαλήιζαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο. 

 Οη αξρέο θαη ηδέεο ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο (ειεπζεξία, ηζόηεηα, δηθαίσκα εζληθήο απηνδηάζεζεο) 

είραλ δηαδνζεί ζηνπο ιανύο ηεο Επξώπεο θαη είραλ ηεξάζηηα απήρεζε. 

 

 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 6 

 

Τα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ηωλ εηώλ 1820-1821 ζηελ Επξώπε 
 

 Πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο ησλ ιαώλ ηεο Επξώπεο: 

 Η παξαρώξεζε ζπληάγκαηνο. 

 Η ζέζπηζε θνηλνβνπιεπηηθώλ ζεζκώλ. 

 Η αλαγλώξηζε αηνκηθώλ ειεπζεξηώλ θαη πνιηηηθώλ δηθαηωκάηωλ. 

 

 ην πιαίζην απηώλ ησλ δηεθδηθήζεσλ δηακνξθώζεθαλ ηξία θύξηα πνιηηηθά ξεύκαηα πνπ 

ακθηζβεηνύζαλ ηηο απνθάζεηο ησλ εγεκόλσλ ηεο Επξώπεο θαη δηαηύπσλαλ ηηο δηθέο ηνπο ζέζεηο. Απηά 

είλαη: 

 Οη κεηξηνπαζείο θηιειεύζεξνη. Επηδίσθαλ: 

 Σελ θαζηέξσζε ζπληαγκαηηθώλ κνλαξρηώλ. 

 Εθινγηθό δηθαίσκα ζε όζνπο είραλ θάπνηα πεξηνπζία (όπσο ζηελ Αγγιία). 

 Οη ξηδνζπάζηεο δεκνθξαηηθνί. Επηδίσθαλ: 

 Σελ αβαζίιεπηε δεκνθξαηία. 

 Πνιηηηθά δηθαηώκαηα (θαη εθινγηθό) ζε όινπο ηνπο ελήιηθνπο άληξεο. 

 Πξνζηαζία ησλ αδύλακσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ. 

 Οη ζνζηαιηζηέο. Επηδίσθαλ: 

 Σελ εθαξκνγή ελόο πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο κε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζόηεηα. 
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Εζληθέο δηεθδηθήζεηο θαη ε αξρή ηωλ εζλνηήηωλ 

 

 Η επηδίσμε ζπγθέληξσζεο όιωλ ηωλ νκνεζλώλ ζε έλα θξάηνο γέλλεζε ηελ αξρή ησλ εζλνηήησλ. 

 Η αξρή ηωλ εζλνηήηωλ (πεξηερόκελν):  

 Κάζε έζλνο λα απνηειεί θαη έλα θξάηνο (ηα όξηα ηνπ θξάηνπο λα ζπκπίπηνπλ κε απηά ηνπ έζλνπο). 

 Απόζρηζε εζλνηήηωλ (κεηνλνηήησλ) από θξάηε κε άιιεο εζλόηεηεο (πιεηνλόηεηα). 

 Πξνέιεπζε ηεο αξρήο ησλ εζλνηήησλ: 

 Η γαιιηθή επαλάζηαζε (πεγή ηεο εμνπζίαο: ην έζλνο). 

 Η άξλεζε ηεο γαιιηθήο θπξηαξρίαο από ηνπο άιινπο ιανύο (θπξίσο ηνπο γεξκαληθνύο). 

 

 Η έλλνηα έζλνο βαζίδεηαη ζε ηξία θπξίσο ζηνηρεία (γεξκαληθή άπνςε): 

 Σελ ηζηνξία (θνηλή πξνέιεπζε) 

 Σε γιώζζα 

 Σε ζξεζθεία 

 

Οη επαλαζηάζεηο ηωλ εηώλ 1820-1821 

 

 Η επαλάζηαζε ζηελ Ιζπαλία (1820-1821) γηα επαλαθνξά ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1812. Καηαπλίγεθε 

από ηνλ γαιιηθό ζηξαηό. 

 Η επαλάζηαζε ζηελ Ιηαιία (1820-1821) θαηά ηεο απζηξηαθήο θπξηαξρίαο. Καηαπλίγεθε από ηνλ 

απζηξηαθό ζηξαηό. 

 Η ειιεληθή επαλάζηαζε (1821) θαηά ησλ Σνύξθσλ. Καηέιεμε ζηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ θξάηνπο 

 

Εξωηήζεηο 

1. Πνηα ζέκαηα απαζρόιεζαλ ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο (επη. 1814 – Ινύληνο 1815); 

2. Ση ήηαλ ε Ιεξά πκκαρία θαη κε πνηνλ ζθνπό ηδξύζεθε; 

3. Πνηεο ήηαλ νη πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο ησλ ιαώλ ηεο Επξώπεο ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηώλα; 

4. Πνηα πνιηηηθά ξεύκαηα εκθαλίζηεθαλ κεηά ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο θαη πνηεο ήηαλ νη επηδηώμεηο 

ηνπο; 

5. Πνην είλαη ην πεξηερόκελν ηεο αξρήο ησλ εζλνηήησλ θαη πνηα ε πξνέιεπζή ηεο; 

6. Πνην είλαη ην πεξηερόκελν ηεο έλλνηαο «έζλνο», ζύκθσλα κε ηε γεξκαληθή άπνςε; 

7. Πνηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα «έζλνο», ζύκθσλα κε ηε γεξκαληθή άπνςε; 

8. Πνηεο επαλαζηάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα έηε 1820-1821 ζηελ Επξώπε θαη πνηα ήηαλ ε 

θαηάιεμή ηνπο; 


