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Υπεύθυνος τάξης: Γεωργακόπουλος Ανδρέας 

Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια οι Μ. Δυνάμεις επιλέγουν ως βασιλιά της 

Ελλάδας τον νεαρό Βαυαρό πρίγκιπα Όθωνα, που βασιλεύει έως το 1862. Το 1844 

παραχωρεί Σύνταγμα. Την ίδια χρονιά ο Ιωάννης Κωλέττης γίνεται πρωθυπουργός 

της χώρας. 

Η βασιλεία του Όθωνα 

 Επιλέγουν ως βασιλιά τον 17χρονο 
πρίγκιπα Όθωνα (1832). 

 Εγγυήθηκαν το πολίτευμα , την 
ανεξαρτησία και τα σύνορα της Ελλάδας. 

 Ο Όθωνας φτάνει στην Ελλάδα το 1833. 

 Μέχρι να ενηλικιωθεί αναλαμβάνει την 
διακυβέρνηση για δύο χρόνια η λεγόμενη 
Αντιβασιλεία. 

  Μεγάλες  Δυνάμεις 

 Προσπάθησαν να οργανώσουν τη 
διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση, 
να ενδυναμώσουν την οικονομία, να 
καταχωρήσουν τα σύνορα. 

 Το ελληνικό κράτος χωρίστηκε σε νομούς, 
επαρχίες και δήμους.  

 Η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από το 
Ναύπλιο στην Αθήνα. 

 Ιδρύθηκαν σχολεία για όλες τις βαθμίδες 
και Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. 

 Στον στρατό μπήκαν Βαυαροί αξιωματικοί. 

 Η εκκλησία της Ελλάδας ανακηρύχθηκε 
αυτοκέφαλη. 

Το έργο της   Αντιβασιλείας 

Η λαϊκή δυσαρέσκεια 

 Δεν δόθηκαν τα εθνικά κτήματα στους 
αγρότες και τους ακτήμονες. 

 Οι περισσότεροι αγωνιστές του 1821 
παραμερίστηκαν. 

 Οι ληστείες στην ύπαιθρο μεγάλωναν την 
ανασφάλεια και την αναταραχή. 

 Η λαϊκή δυσαρέσκεια οδηγεί σε 
επαναστατικό κίνημα με σκοπό τον 
εξαναγκασμό του Όθωνα να παραχωρήσει 
Σύνταγμα .(3 Σεπτεμβρίου 1843), 
( Δημήτριος Καλλέργης, Ιωάννης 
Μακρυγιάννης). 

 Τον επόμενο χρόνο ψηφίστηκε Σύνταγμα. 
           (απόλυτη μοναρχία σε συνταγματική    
μοναρχία). 

Το τέλος της βασιλείας του Όθωνα 

 Τα επαναστατικά κινήματα έχουν ως αποτέλεσμα ο 
΄Οθωνας να χάσει τον θρόνο και να επιστρέψει μαζί 
με τη σύζυγό του Αμαλία στην πατρίδα του.  

 Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα 
διαδόθηκε η ¨Μεγάλης Ιδέα¨ (επέκταση των 
συνόρων, απελευθέρωση των υπόδουλων 
Ελλήνων). 

 Εμπνευστής της ¨Μεγάλης Ιδέας¨ ήταν ο Ιωάννης 
Κωλέττης, ο οποίος ανάλαβε και πρωθυπουργός 
το 1844 μέχρι τον θάνατό του το 1847. 

 Υποστηρικτής της ¨Μεγάλης Ιδέας¨ ήταν και ο ίδιος 
ο Όθωνας. 


