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Επαναστατικά κινήματα στην Ευρώπη 1820 - 1821
Το πλαίσιο

• Συνέδριο της Βιέννης (1815) à
• Χαράζει ξανά τα σύνορα στην Ευρώπη ώστε:

– Να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των μεγάλων Δυνάμεων
– Να διασφαλιστεί η ισορροπία ανάμεσα στις Δυνάμεις

• Αποκατάσταση βασιλείας 
• Εξασφαλίζει ειρήνη (40 χρόνια)
• Ιερά Συμμαχία (1815):

– Ρωσία, Αυστρία, Πρωσία
– Συμμαχία κατά επαναστατικών κινημάτων

Όμως, οι Ευρωπαϊκοί λαοί αντιστέκονται
• Αν και οι ηγέτες της Ευρώπης οργανωμένα αντιτάσσονται στις επαναστατικές 

κινήσεις και ιδέες
• Οι ευρωπαϊκοί λαοί: 

– αμφισβητούν τις αποφάσεις του συνεδρίου της Βιέννης
– Προβάλλουν πολιτικές και εθνικές διεκδικήσεις

Πολιτικές διεκδικήσεις
• Παραχώρηση συντάγματος
• Θέσπιση κοινοβουλευτικών θεσμών
• Αναγνώριση ατομικών ελευθεριών & πολιτικών δικαιωμάτων 

Πολιτικά ρεύματα
• Μετριοπαθείς φιλελεύθεροι: 

– καθιέρωση συνταγματικών μοναρχιών
– Δικαίωμα ψήφου όσοι διαθέτουν περιουσία (π.χ. Αγγλία)

• Ριζοσπάστες δημοκρατικοί:
– Εγκαθίδρυση αβασίλευτων δημοκρατιών
– Πολιτικά δικαιώματα σε ΟΛΟΥΣ τους ενήλικους άντρες
– Προστασία στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες

• Σοσιαλιστές (μετά το 1850):
– Οικονομική και κοινωνική ισότητα

Έθνος
• Ομάδα ανθρώπων που:

– Κατοικούν στην ίδια περιοχή (συνήθως)
– Έχουν κοινή καταγωγή
– Έχουν κοινή γλώσσα
– Έχουν κοινή ιστορία
– Έχουν κοινό πολιτισμό & κουλτούρα
– Έχουν συνείδηση ότι ανήκουν σε μία κοινότητα με αυτά τα 

γνωρίσματα!!!



Εθνότητες & εθνικές διεκδικήσεις
• Γαλλική επανάσταση: έθνος = πηγή εξουσίας
• Η λαϊκή βούληση vs οι αποφάσεις του ηγεμόνα
• 19ος αι: σταδιακή συνειδητοποίηση εθνών =>
• Αρχή εθνοτήτων: 

– κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να ιδρύσει ενιαίο κράτος
– Εθνοτικά διαφορετικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα να 

αποσχισθούν
– Τα όρια του κράτους πρέπει να συμπίπτουν με τα όρια του έθνους

Επαναστάσεις 1820-1821
• Επαναστατικό κύμα 1820-21:αμφισβητεί το συνέδριο της Βιέννης
• Νότια μεσογειακή Ευρώπη:

– Ισπανία 1820
– Ιταλία 1820-21
– Ελλάδα 1821

Επανάσταση Ισπανίας
• Στάση στρατιωτικών κατά του βασιλιά
• Απαιτούν επαναφορά του συντάγματος 1812 (ναπολεόντειο σύνταγμα)
• 1820-1823: εμφύλιος πόλεμος
• 1823: με απόφαση Ιεράς Συμμαχίας, γαλλικός στρατός καταπνίγει την 

επανάσταση
• ΌΜΩΣ: πυροδοτούνται απελευθερωτικές επαναστάσεις στη Λατινική 

Αμερική

Επαναστάσεις Ιταλίας
• Ιταλία 19ος αι = πολλά μικρά κράτη
• Αρχή: Βασίλειο Νεάπολης & Σικελίας, καρμπονάροι κατά Αυστριακής 

κυριαρχίας
• Διεκδικούν: εθνική ελευθερία & σύνταγμα
• 1821: με απόφαση της Ιεράς Συμμαχίας, αυστριακός στρατός καταστέλλει την 

επανάσταση

Ελληνική επανάσταση
Το πρώτο εθνικό κίνημα του 19ου αι. που κατέληξε στη δημιουργία ανεξάρτητου 
κράτους.


