
Β. 1. Το σύνταγµα του 1844 

 

 
Επανάσταση 3ης Σεπτεµβρίου 1843 συνέπειες στην πολιτική ζωή 

1. Συγκεκριµενοποίηση των πολιτικών και ιδεολογικών αντιλήψεων των 

κοµµάτων. 

2. Περισσότερο ενεργός ρόλος των κοµµάτων στην πολιτική ζωή. 

3. Έγιναν σαφέστερες οι µεταξύ τους διαφορές. 

 

Πολιτική κοµµάτων και Σύνταγµα 

Α) Και τα τρία κόµµατα τάχθηκαν ανοικτά υπέρ της ψήφισης συντάγµατος 

(ακόµα και το Ρωσικό). 

Β) Κοµβικό σηµείο κατά την ψήφισή του αποδείχθηκε ο περιορισµός των 

εξουσιών του βασιλιά. 

 

Ρόλος των ηγετών των κοµµάτων στην Εθνοσυνέλευση 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Απέφυγαν τις ακραίες τοποθετήσεις. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Προσπάθησαν να συνεργαστούν κατά την υιοθέτηση των διαφόρων 

συνταγµατικών ρυθµίσεων. 

 

 

Θεµελιώδη δικαιώµατα που κατοχυρώνονταν µε το νέο Σύνταγµα 

Πρώτο. ……………………………………………………………………………………… 

Δεύτερο. Απαγόρευση της δουλείας. 

Τρίτο. ……………………………………………………………………………………... 

Τέταρτο. Ελευθερία της γνώµης και του τύπου. 

Πέµπτο. ……………………………………………………………………………………... 

Έκτο. Δωρεάν εκπαίδευση. 

 

Θεµελιώδες δικαίωµα που δεν κατοχυρωνόταν µε το νέο Σύνταγµα 

Το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και συναιτερίζεσθαι. 

 

        Με βάση τα παραπάνω βλέπουµε ότι έγινε προσπάθεια να 

κατοχυρωθούν κυρίως βασικές ελευθερίες και δικαιώµατα που θα 

οδηγούσαν στη δηµιουργία ενός κράτους δικαίου (βλ. επίσης πηγή σχολ. 

βιβλ. σ. 80) και έτσι στην προστασία από την κρατική αυθαιρεσία. Η 

επιρροή των πρώτων συνταγµάτων της ελληνικής επανάστασης δεν είναι 

τόσο εµφανής (αυτά ήταν πιο φιλελεύθερα), όπως άλλωστε και των πηγών 

τους - Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη της 

Σχόλιο [m1]: Επρόκειτο για προϊόν 

ορισµένων πρωτοποριακών κύκλων, 

στελεχών των κοµµάτων, κάποιων 

ξένων πρεσβευτών και του στρατού µε 

στόχο την κατάργηση της «ελέω θεού» 

µοναρχίας του Όθωνα και την ψήφιση 

συντάγµατος. 

Σχόλιο [m2]: Το Ρωσικό κόµµα 

προέβαλλε πρωτίστως την ανάγκη για 

υπεράσπιση της ορθοδοξίας και 

θεωρούσε ότι αυτό µπορούσε να 

εξασφαλισθεί µέσω της αντικατάστασης 

του Όθωνα από ένα Ρώσο πρίγκιπα. 

Από τη στιγµή που κάτι τέτοιο ήταν 

αδύνατο προέκριναν κι αυτοί την 

ψήφιση συντάγµατος ως το µόνο τρόπο 

για να περιοριστεί η εξουσία του, αν και 

αρκετά στελέχη του ρωσικού κόµµατος 

ήταν ιδεολογικά αντίθετα σ’ αυτό (η 

Ρωσία άλλωστε δεν είχε τότε 

σύνταγµα). 



Γαλλικής Επανάστασης και η Αµερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του 

1776 – µιας και πρότυπο αποτέλεσε το συντηρητικό Γαλλικό σύνταγµα του 

1830. Επίσης, η αδυναµία κατοχύρωσης του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι 

και συναιτερίζεσθαι είναι προφανές ότι δηµιουργούσε εµπόδια στην 

ελεύθερη δηµιουργία και δράση πολιτικών, οικονοµικών και άλλων οµίλων, 

πράγµα που χρησιµοποιήθηκε από το παλάτι µε στόχο τη διατήρηση της 

ηγεµονικής του θέσης και στο νέο πολιτικό καθεστώς. 

 

Άλλες συγκεκριµένες συνταγµατικές ρυθµίσεις 

Πρώτο. Εξουσίες βασιλιά: 

1. …………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………………….. 

Δεύτερο. ………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Τρίτο. ………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...  

Τέταρτο. …………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

Πέµπτο. Ο κανονισµός της Βουλής όριζε τη δηµιουργία κοινο- 

βουλευτικών επιτροπών µε το σύστηµα της κλήρωσης. 

 

 

Συνολική αποτίµηση του νέου πολιτικού καθεστώτος 

         Η κατοχύρωση µιας δέσµης συνταγµατικών ελευθεριών και άλλων 

ρυθµίσεων έθεσε τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικής δράσης 

από την πλευρά των κοµµάτων µε στόχο τη διεκδίκηση συµφερόντων. 

Σηµαντικό είναι το πρόβληµα της συµβατότητας των νέων θεσµών µε τις 

ανάγκες και τις δοµές της ελληνικής κοινωνίας. Αδιαµφισβήτητο όµως 

παραµένει το γεγονός ότι ο κοινοβουλευτισµός, έστω και µε τα προβλήµατά 

του, ρίζωσε και αναπτύχθηκε στην Ελλάδα. Θα περνούσε όµως από µια 

µακριά εξελικτική διαδικασία προσαρµοζόµενος στα προβλήµατα και τα 

αιτήµατα της ελληνικής κοινωνίας. 
 

Σχόλιο [m3]: Κοινοβουλευτικές 

επιτροπές είναι αυτές που ασχολούνται 

µε την κατάθεση προτάσεων πάνω σε 

ορισµένους τοµείς όπως π.χ. άµυνα, 

παιδεία κ.τ.λ. Μπορούν επίσης να 

ασχολούνται και µε σειρά άλλων 

διαδικαστικών ζητηµάτων πάνω στους 

ίδιους τοµείς. 


