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ΔΝΟΤΗΤΑ 18 

 

Από ηην άθιξη ηος Όθωνα (1833) έωρ ηην 3η Σεπηεμβπίος 1843 
 

 

Η εκλογή και άθιξη ηος Όθωνα (1 Ινπλ. 1815 – 26 Ινπι. 1867) ζηην Δλλάδα 

 Δκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα. 

 Δπέκβαζε ησλ Γπλάκεσλ (εγγπεηξηώλ): 

 Δπηινγή ηνπ 17ρξνλνπ Όθωνα, γηνπ ηνπ βαζηιηά ηεο Βαπαξίαο Λνπδνβίθνπ Α΄ (Σπλζήθε ηνπ 

Λνλδίλνπ, 1/13 Φεβξ. 1832) 

 Τν πνιίηεπκα νξίζηεθε λα είλαη ε απόλςηη μοναπσία (Πξσηόθνιιν 10/22 Μαξηίνπ 1829 – 

Πξσηόθνιιν Αλεμαξηεζίαο 22 Ιαλ./3 Φεβξ. 1830 – Σπλζήθε Λνλδίλνπ 1/13 Φεβξ. 1832 – Σπλζήθε 

Λνλδίλνπ 25 Απξ./7 Μαΐνπ 1832) 

 Γόζεθε ε ππώηη δόζη δανείος από ηηο Γπλάκεηο ζηελ Διιάδα (20.000.000 θξάγθα). 

 

Η πεπίοδορ ηηρ Ανηιβαζιλείαρ (1833-1835) 

 Ο Όθωναρ έθηαζε ζηελ Διιάδα ζηηο 25 Ιανοςαπίος 1833. 

 Μέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ Όζσλα (1835) νξίζηεθε από ηνλ παηέξα ηνπ Όζσλα επιηποπή από 

Βαςαπούρ αμησκαηνύρνπο (Ανηιβαζιλεία), γηα λα αζθήζεη ηελ εμνπζία: 

 Άπμανζμπεπγκ (πξσζππνπξγόο θαη ππνπξγόο εμσηεξηθώλ) 

 Μάοςπεπ (αξκόδηνο γηα εθπαίδεπζε, δηθαηνζύλε, εθθιεζία) 

 Χάινηεκ (ππεύζπλνο γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο) 

 Δπιδιώξειρ ηεο αληηβαζηιείαο: 

 Δζληθή αλεμαξηεζία 

 Βαζηιηθή απνιπηαξρία 

 Σπγθεληξσηηθό ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο 

 Τν έπγο ηεο Αληηβαζηιείαο: 

Γιοίκηζη:  Γηαίξεζε ηεο ρώξαο ζε 10 νομούρ 

  Μεηαθνξά ηεο πξσηεύνπζαο από ην Ναύπιην ζηελ Αθήνα (1833) 

Σηπαηόρ: 3.500 Βαςαποί ζηξαηησηηθνί 

  Οη Έιιελεο αγσληζηέο δεν έγηλαλ δεθηνί ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο. 

Γικαιοζύνη: Ιδξύζεθαλ δηθαζηήξηα θαη ζπληάρζεθαλ λένη λόκνη. 

Δκπαίδεςζη: Γημοηικά αλληλοδιδακηικά ζρνιεία (7 ρξόληα) 

  Δλληνικά ζρνιεία (3 ρξόληα) 

  Γςμνάζια (4 ρξόληα) 

  Ίδξπζε Πανεπιζηημίος ζηελ Αζήλα (1837) 

  Ίδξπζε Πολςηεσνικού Σρνιείνπ (1837)   Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν 

Η Δλληνική Δκκληζία:  Αςηοκέθαλη (ρσξίζηεθε δηνηθεηηθά από ην Παηξηαξρείν Κσλ/ιεο, 1833) 

    Έθιεηζαλ κνλαζηήξηα κε ιίγνπο κνλαρνύο. 

 Οη Έιιελεο ήηαλ δύζπιζηοι θαη εσθπικοί απέλαληη ζηελ Αληηβαζηιεία. 

 Σςνωμοζίερ θαη εξεγέπζειρ γηα ηελ αλαηξνπή ηεο. 
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Η πεπίοδορ ηηρ απόλςηηρ μοναπσίαρ ηος Όθωνα (1835-1843) 

 Τνλ Μάην ηνπ 1835 ν Όζσλαο αλέιαβε θαλνληθά ηελ εμνπζία. 

 Ο Όζσλαο πξνζπάζεζε: 

 Να πεπιοπίζει ηελ επηξξνή ησλ κομμάηων. 

 Να ενιζσύει θαηά πεξηόδνπο θάπνηα από απηά. 

 Η πνιηηηθή ηνπ Όζσλα πξνθάιεζε ανηιδπάζειρ θαη ηνπηθέο εξεγέπζειρ. 

 

Η 3
η
 Σεπηεμβπίος 1843 

 Η καηάζηαζη ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηνπ Όζσλα: 

 Η θαηάζηαζε ησλ αγποηών ρεηξνηέξεπε. 

 Η ληζηεία αλαπηπζζόηαλ. 

 Η ρώξα δεν μποπούζε λα πιεξώλεη ηα δάνειά ηεο. 

 Δπηβιήζεθε οικονομικόρ έλεγσορ θαη πεπικοπή κπαηικών δαπανών. 

 Οη ζηπαηιωηικοί ζηξάθεθαλ καηά ηνπ Όζσλα. 

 Οη πολιηικοί όισλ ησλ θνκκάησλ (Α. Μαπξνθνξδάηνο, Ι. Κσιέηηεο, Α. Μεηαμάο, Α. Λόληνο) 

αληέδξαζαλ δεηώληαο ζύνηαγμα. 

 Τε λύρηα ηεο 2
εο

 πξνο ηελ 3
η
 Σεπηεμβπίος 1843 δπλάκεηο ηεο θξνπξάο ηεο Αζήλαο κε επηθεθαιήο ηνλ 

ζπληαγκαηάξρε Γεκ. Καλλέπγη θαη ηνλ αγσληζηή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 Μακπςγιάννη, καδί κε 

πνιίηεο, ζπγθεληξώζεθαλ έμσ από ηα αλάθηνξα (ζεκεξηλή Βνπιή) δεηώληαο ζύνηαγμα. 

 Ο Όζσλαο αλαγθάζηεθε λα πξνθεξύμεη εθινγέο γηα Δθνοζςνέλεςζη, πνπ ζα ςήθηδε ζύληαγκα. 

 

Δξσηήζεηο 

1. Πνηα γεγνλόηα επέβαιαλ ηελ επηινγή ηνπ Όζσλα σο βαζηιηά ηεο Διιάδαο ην 1832; Πνην πνιίηεπκα 

επέβαιαλ νη Γπλάκεηο; 

2. Πνηνο ήηαλ ν ξόινο ηεο Αληηβαζηιείαο; 

3. Πνηνη ήηαλ νη 3 αληηβαζηιείο θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ θαζελόο; 

4. Πνηεο ήηαλ νη επηδηώμεηο ηεο Αληηβαζηιείαο; 

5. Πνηα κέηξα πήξε ε Αληηβαζηιεία γηα ηε δηνίθεζε, ηνλ ζηξαηό θαη ηε δηθαηνζύλε; 

6. Πνηα ήηαλ ε δηάξζξσζε ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ πεξίνδν ηεο Αληηβαζηιείαο ηνπ Όζσλα; 

7. Πνηα ήηαλ ε ζηάζε ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηελ Αληηβαζηιεία θαη πνύ νθείιεηαη; 

8. Με πνηνλ ηξόπν θπβέξλεζε ν Όζσλαο ζηελ πεξίνδν ηεο απόιπηεο κνλαξρίαο; Πώο εθθξάζηεθαλ νη 

αληηδξάζεηο απέλαληί ηνπ; 

9. Πώο ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ιίγν πξηλ ην 1843; 

10. Πνηνη ιόγνη πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ησλ ζηξαηησηηθώλ θαη πνιηηηθώλ θαηά ηνπ Όζσλα πξηλ από 

ηηο 3 Σεπηεκβξίνπ 1843; 

11. Κάησ από πνηεο ζπλζήθεο ππνρξεώζεθε ν Όζσλαο λα ζπγθαιέζεη εζλνζπλέιεπζε γηα ηελ ςήθηζε 

ζπληάγκαηνο; 

12. Γηαηί κία κεγάιε νδόο ζηελ Αζήλα νλνκάδεηαη «νδόο 3
εο

 Σεπηεκβξίνπ»; 

13. Πνύ νθείιεη ην όλνκά ηεο ε Πιαηεία Σπληάγκαηνο; 

 

 

 


